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Eالات ,  

 ىلعو دمحم انيبن ىلع مالسلاو ةالصلاو «نيملاعلا بر هلل دمحلا

 . نيعمجأ هبحصو هلا

 : دعب امأ

 ليلخ دمحم خيشلل «ةيطساولا ةديقعلا حرش» باتك وه اذهف

 لئاسم مهأ هعم مضأ نأ يلع راشأ لضافألا ةوخإلا ضعب نأ ىوس «ءيش

 .(ةيطساولا ةديقعلا» يف ةيميت نبا مالسإلا خيش اهل قرطتي مل يتلا ةديقعلا

 وأ سردي نمل ًاليهست كلذو «ساره ليلخ دمحم خيشلا اهحراش كلذكو

 . ةديقعلا هذه سردي

 ًاريثك نأ تملع تملع نأ دعب .ةوخإلا ةبغرل تبجتسا ليوط ريكفت دعبو

 نم اهريغ يف اوشتفي نأ ىلإ نورطضي «ةيطساولا ةديقعلا» نوسردي نمم
 ةمهم لئاسم نم مالسإلا خيش هركذي مل ام اهنم اوجرختسيل ةديقعلا بتك

 ثيحب ؛ةديقعلا باوبأ مامتإ (قحلملا) ةدايزلا هذهب تدرأف .ةديقعلا يف

١ 



 نسحي يتلا ةديقعلا باوبأ عيمج ةداملا هذهل سردملا وأ ثحابلا دجي

 . باتكلا رخا صاخ قحلم يف اهتلعجو «سانلل اهسيردتو اهتسارد

 نم ةيناثلا وأ ىلوألا ةعبطلا ىنتقا دق ليلق ريغ ددع كانه ناك املو .

 تدرفأ دقف ؛ةعبطلا هذه ءارش ميركلا ءىراقلا فلكتي ال ىتحو «باتكلا

 . لقتسم ريغص ءزج يف ةدايزلا

 : قحلملا يف يلمع
 ثحبأ تقفطو ءانيديأ نيب يتلا ةديقعلا بتك نم عوبطملا يف ترظن

 اهتدجوف ««ةيطساولا» يف مالسإلا خيش اهركذي مل يتلا ةديقعلا لئاسم نع

 يف هللا همحر يواحطلا رفعج وبأ اهركذ اهلك «لئاسم رشع نع ديزت ال
 : © يلاتلاك يهو « يفنحلا زعلا يبأ نبا اهحراش اهركذوأ ,روهشملا «هنتم»

 .ديحوتلا عاونأ - ١
 . ةقرفلاو ةعامجلا - ۲

 . ةاداعملاو ةالاوملا ۳

 .هللا لزنأ ام ريغب مكحلا - ٤

 .ةمئألا ىلع جورخلا مدع  ه

 .قاثيملا - "

 رغصألاو ربكألا كرشلاك ؛ كرشلاب ةقلعتملا لئاسملا قحلملا اذه يف ركذأ مل . )١(

 نأل ؛اهريغو ميجنتلاو ةناهكلاو رحسلاو هللا ريغل . . .رذنلاو حبذلاو مئامتلاو ىقرلاو ءايرلاو

 ؛ هلصأ نع جرخيو باتكلا فعاضتي اهركذبو ءاهحورشو ديحوتلا بتك اهناظم لئاسملا هذه

 . ملعيلف



 . جارعملاو ءارسإلا -

 . ةعاسلا ةطرشأ - ۸

 .رانلاو ةنجلا - 4

 ٠ ةنسلاو باتكلا صوصنل ميلستلا بوجوو مالكلا مذ- .

 يف بتك نم اهدع يتلا لئاسملا مهأ رشعلا لئاسملا هداف تناك انو

 «حرش» يف تفلسأ امك ةدوجوم اهلك تناك املو ءةديقعلا باوبأ نم ةديقعلا

 ةقيرط هبشت ةقيرط ىلع ترس دقف ؛«ةيواحطلا ةديقعلا» ل زعلا يبأ نبا

 راصتخالا ثيح نم ؛سارهلا اهحراشو «ةيطساولا» يف مالسإلا خيش
 : يلاتلا وحنلا ىلع كلذو «زاجيإلاو

 . يواحطلا نتم ركذأ -أ

 حرش» نم نتملا هيف ركذ يذلا عضوملا شماهلا يف ركذأ - ب
 عضوملاو «ةنماثلا ةعبطلا ينابلألا قيقحت يفنحلا زعلا يبأ نبال «ةيواحطلا

 .هبتك نم يأ يف يواحطلا مالك وحن مالسإلا خيش هيف ركذ يذلا

 ركذ عم ًارصتخم يواحطلا مالكل زعلا يبأ نبا حرش ركذأ:- ج

 . ةحفصلا

 اهسفن ةقيرطلا ًاعبتم «ثيداحألا تجرخو «ةريسي تاقيلعت تقلع د

 ٠ . حرشلا لصأ يف

 نم اهعضاوم يف اهريغو عجارملاو ثيداحألاو تايآلا تلخدأ - ه
 .ةماعلا سراهفلا



 نأو ءاذه يلمع يف تقفو دق نوكأ نأ لجو زع هللا لأسأو ؛اذه

 مهسفنأ اورذن نيذلا نيبرملاو ةذتاسألل ًاديفمو ًاعفان لمعلا اذه نوكي

 . ةعامجلاو ةنسلا لهأ فلسلا ةديقع سانلا ميلعتل

 هلل دمحلا نأ اناوعد رخاو «تاحلاصلا متت هتمعنب يذلا هلل دمحلاو

 . نيملاعلا بر
 هبتك

 فاقسلا رداقلادبع نب يولع دمحم وبأ

 نارهظلا
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 ٠ :ديهمت © ظ

 نورت و وهجر ا هلل ليحل نإ

 ؛ للضُي نمو «هل لضم الف ؛هللا هدهي نَّم ءانلامعأ تائيس نمو ءانسفنأ
 دمحم نأ ٌدهشأو ءهل كيرش ال هّدحو هللا الإ هْلِإ ال نأ ٌدهشأو هل ّيداه الف

 . هلوسرو هدبع

 دمحم يده يدهلا ريخو .هللا باتك ثيدحلا قدصأ نإف ؛ دعب امأ

 لکو .ةلالض ةعدب لکو «ةعدب ةثدحم لکو ءاهتاثَدحم رومألا رشو ا

 .رانلا يف ةلالض

aاهيلع متأو ءاهنيد اهل لمكأ نأ  

 .ًانيد مالسإلا اهل يضرو «هتمعن

 ؛ءاضيبلا ةّبحملا ىلع اهكرت دقو الإ ضبق ام ةي هللا لوسر نإو
 ةنجلا ىلإ اهبّرقي ًاريخ كرت امو «كلاه الإ اهنع خيزي ال ءاهراهنك اهليل
 نم كلهيل ؛هنم اشو الإ ارش الو هيلع اهّلدو الإ ؛رانلا نع اهدعبيو

 . ةنيب نع ّيَح نم ىبُحَيو «ِةنْيب نع كله
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 عازنلا دنع ٌمكاحتنو فالتخالا دنع جرن نأ لجو ِّزع هللا انرمأ دقو |

 : لئاق نم رع لاقف كي هلوسر ىلإو هيلإ

 هللاب ونمو منك نإ ٍلوُسَرلاو هللا ىلإ هوُدْرَف ءْيَش يف مترات نف
 .604اليوأت نسحأو ريخ كلذ رخآلا .مؤُيلاو

 كلس نّمو «نيعباتلاو ةباحصلا نم ةمألا هذه فلس راس جهلا 0 5 |

 . مهاطخ ىطخو مهّبهن

 : ىرخألا دئاقعلا نيب ةيفلسلا ةديقعلا ةّيمهأ 0

 ءاهسفن ةديقعلا ةيمهأ نم عبنت ةّيفلسلا ةديقعلا ةسارد ةّيمهأ نإ

 :رومأل كلذو ءاهيلإ سانلا ةداعإل ٍبوؤَّدلا داجلا لمعلا ةرورضو

 عمتجت اهيلعو «ةاعّدلاو نيملسملا فوفص دّحوتت اهب هنأ :ًالوأ

 لوألا ليجلاو ةنسلاو باتكلا ةديقع اهنأ كلذ .ككفتت اهنودبو . مهتملك

 .ككفتلاو لشفلا هريصم اهريغ ىلع عّمجت لكو «ةباحصلا نم
 باتكلا صوصن مظعي ملسملا لعجت ةيفلسلا ةديقعلا نأ :ًايناث

 . ىوهلا قفاوي امب اهريسفت يف بعالتلا وأ ءاهيناعم در نم هُمِصْعَتو «ةنسلاو
 هديزتف «مهعبت نمو ةباحّصلا نم فلّسلاب ملسملا طبرت اهنأ :ًاثلاث

 نبا لاق امك رمألاو «ءايقتألا ةّمئأو ءءايلوألا ةداس مهف .ًاراختفاو ًاناميإو َةّزع

 : هنع هللا يفر زد

 بولق ٌريخ ة4 دمحم َبلق ّدجوف «دابعلا بولق يف ٌرظن هللا نِإ»
 بلق دعب دابعلا بولق يف رظن مث «هتلاسرب هثعتباف .هسفنل هافطصاف «دابعلا

 .ه4 :ءاسنلا )0(



 «هيبن ءارزو مهلعجف ءدابعلا بولق ريخ هباحصأ بولق دجوف لَو دمحم

 ةرار انو رح هللا دنع رهف + ابحت قوكلسملا ىأر امف .هنيد ىلع نولتاقي

 . (©)(ءىيس هللا دنع وهف ؛ًائيس

 :لاق هنأ امهنع هللا يضر رمع نبا نع َيوُر امك وأ

 قلع نعت تاجا كرا تامدف كن ف ؛ ًانتسم ناك نَّم»

 موق .ًافلكت اهّلقأو .ًاملع اهقمعأو .ًابولق اهّربأ ؛ةمألا هذه ٌريخ اوناك
 ؛ مهقئارطو مهقالخأب اوهّبشتف «هنيد لقنو كي هّيبن ةبحصل هللا مهراتخا

 بر هللاو .ميقتسملا ىدهلا ىلع اوناك ءب ٍدَمحم باحصأ مهف
 . (9(ةبعكلا

 يف ًاقلطنم ةنسلاو باتكلا ذختت اهنإ ثيح «حوضولاب اهڙيمت :ًاعبار
 اهب كّسمتملا يجنتو ءهيبشتلاو ليطعُتلاو ليوأتلا نع ًاديعب .مهفلاو روصتلا

 ب هّيبن ةّنسو هللا باتك صوصن درو «هللا تاذ يف ضوخلا ةَكَلَه نم

 هللا مظع ريدقتو هللا ردقل نانئمطالاو اضّرلا اهبحاص بسكت مت نمو

 ةّيفلسلا ةديقعلاف ثاّييغلا نم هب هل ةقاط ال امف ريكفتلا لقعلا فّلكت الو

 .زيجعتلاو ديقعتلا نع ةديعب ترسيم ةلهس

 : ةيفلّسلا دئاقعلا نيب «ةيطساولا ةديقعلا» ةيمهأ 0

 دئاقعلا رثكأ نم ةن نبا مالسإلا خيشل «ةيطساولا ةديقعلا» نإ

 ءلالدتسالا يف ةَحصو .ةرابعلا يف حوضو عم رنو ووش ةا

 ركاش دمحأ خيشلا هدانسإ ححّحصو ء(۳۷۹ / ۱) «دنسملا» يف دمحأ مامإلا هاور )١(

 . )۰۰ مقر)

 ١( ميعن يبأل «ةيلحلا» :رظنا )١ / ٠٠١(.
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 ابهتيمست ببس]

 [ةيطساولاب

 . بالط اهفّقلتف «ضرألا يف لوبقلا اهل عضو دقو «تاملكلا يف راصتخاو

 ٌقحب يهو « ليج دعب ًاليج اهوظفحو ءاهوسرد مث اهوسرادتو اهوسردو ملعلا

 ( .ةعامجلاو ةنسلا لهأ ةديقع يف بتك ام رصخأو عمجأ نم

 هيلع بيجي لاؤس اذهف ؟«ةيطساولا ةديقعلا» ب تيمس اذامل امأ

 : لوقيف .هللا همحر مالسإلا خيش اهعضاوو اهفّلؤم

 : هل لاقي تيل اهيحاون ةاضق ضعب طساو ضرأ نم يلع مدق»

 ناكو ءًاَجاح انيلع مدق «- يعفاشلا باحصأ نم «يطساولا نيدلا يضر

 نم ؛رتتلا ةلود يفو دالبلا كلتب هيف سانلا ام اكشو «نيدلاو ريخلا لهأ نم

 ةديقع هل بتكأ نأ ينلأسو « ملعلاو نيّدلا 2” سورُدو ‹ملظلاو لهجلا ةبلغ

 سانلا ّبتك دق :ٌتلقو كلذ نم فنا .هتيب لهألو هل ةدمع نوكت

 ام :لاقو . لاؤسلا يف ححلأف .ةنسلا ةمئأ دئاقع ضعب ذخف «ةدّدعتم دئاقع

 ءرصعلا دعب ٌدعاق انأو ةديقعلا هذه هل ٌتبتكف . تنأ اهبتكت ةديقع الإ ٌبحأ

 .©9«امهريغو «قارعلاو «رصم يف ؛ةريثك حسن اهب ترشتنا دقو

 ةديقعلا» تيّمسف .طساو نم لجرلا اذه ناك نأ هردو هللا قيفوت نمو

 1 . «ةيطساولا

 .همالعأ تلازو «یحمنا : ملعلا سرد )١(

 ١1514(. / ۳) «ىواتفلا عومجم» (۲)

 يومألا ةفيلخلا لماع « يفقثلا فسوي نب جاّجحلا اهأشنأ ةدلب :(طساو)و

 ًاطساو تيمسو «ةرصبلاو ةفوكلا نيب طسوتي « قارعلا يبونج عضوم يف «ناورم نب كلملادبع

 . اهطبسوتل
 .)۲ ص) لشحبل «طساو خيرات» :رظنا

۸ 



 : ينعي - مه لب» :اهلوأ يف مالسإلا خيش لاق امك - ًاضيأ - يهو
 يف طسولا يه ةمألا نأ امك ؛ةمألا قرف يف ٌّطسوو  ةعامجلاو ةّئسلا لهأ

 ليطعتلا لهأ نيب ىلاعتو هناحبس هللا تافص باب يف ٌطسو مهف .ممألا

 ةيربجلا نيب هللا لاعفأ باب يف ّطسو مهو .ةهّبشملا ليثمتلا لهأو ةّيمهجلا

 . ةيطسو ةيطساو  نذإ - يهف ؛«خلإ . . . مهريغو ةيرَدقلاو

 :اهحورش نيب «ةيطساولا ةديقعلا» ل ساره خيشلا حرش ةّيمهأ 0

 «ةيطساولا ةديقعلا» ل ساّره ليلخ دمحم ةمالعلا حرش زاتمي

 : هنإ : يفيفع قازرلادبع خيشلا لاق امكو راصتخالاو حوضولاب

 .هأ «ةرابع اهرصخأو .ًانايب اهحضوأو «حورشلا سفنأ نم»
 اهحضوو اهحرشو الإ ةديقعلا يف ةملك كرتي مل هللا همحر خيشلاف

 «ميركلا نارقلاب ةريثك عضاوم يف دهشتساو «- ٌّمعألا بلاغلا يف

 لاوقأبو «نيرسفملاو ةباحصلا لاوقأبو ةي ىفطصملا ثيداحأبو

 ءاج نّمم مهريغو .دامح نب مُيَعْنِو «يراخبلاو .دمحأ مامإلاك ؛فلسلا

 هيذيملتو «هبتك نم ىرخأ عضاوم يف مالسإلا خيشك ؛ مهرثأ ىفتقاو مهدعب
 «يدعس نب نمحرلا دبع خيشلاك ؛نيرخأتملابو .يبهذلاو ميقلا نبا

 ؛ مههبش ىلع درو .قرفلا تالاقم ركذ هنأ امك ؛عنام نب دمحمو

 نيبو «مهريغو «ةرعاشألاو «ةلزتعملاو «ةّيربجلاو .ةّيردقلاو .ةّيمهجلاك

 ءامهريغو « يسيرملا رشبو « يقشمدلا ناليغك ؛ ميدقلا يف مهتمئأ لالض

 اذه انرصع يف مهجتلا ةيار عفار مث «يلازغلاو «يزارلاك ؛امهدعب نم مث

 لهسلا ءريغصلا حرشلا اذه يف كلذ لك «يرثوكلا دهاز وعدملا

 لا



 فرعي الو ءاهرصخأو «حورشلا سفن نم نوكي نأ ح .رشلا اذهل حف

 . حورشلا نم هريغ ىلإ علطاو «هسرادتو «هسردو .هعلاط نم الإ كلذ ةقيقح

 :اهحو رشو «ةيطساولا ةديقعلا» 0

 حورشو ةَّدع تاعبط  ةيجانلا ةقرفلا ةديقع  ةيطساولا ةديقعلل

 : اثم كلذ نمف «ةريثك

 ثحابملا نم ةيطساولا هيلع توتحا اميف ةفيطللا تاهيبنتلا» - ١

 : «ةفينملا

 نم تابختنم اهيلعو «يدعسلا رصانلا نمحرلادبع ةمالعلا فيلأت .

 ىلع فرشأو ًالوأ اهرشنب ماق دقو «زاب نب , هللادبع نب زيزعلا دبع خيشلا ريراقت

 عبط دقو .دامح نب ناميلسو .دشيور نب نمحرلادبع :ناذاتسألا اهعبط

 يلع خألا ماق مث « خيرات نودب .طسوتملا مجحلا نم (ةحفص ”4) يف

 رادب ترشنو ءاهثيداحأو اهّضن طَبَض «ةعبط هعبطب ًايناث ديمحلادبع نسح
 كلذو «ريبكلا عطقلا نم (ةحفص )٠١1 اهتاحفص ددعو « مامّدلاب ميقلا نبا

00 

 : «ةيطساولا ةديقعلا» -

 ل ا ل

 رصتخم قيلعت وهو ا ماعلا فراعملا ريدم « عنام نب زیزعلادبع نبا

 ةعبطلا تعبطو «طسوتملا مجحلا نم (ةحفص ۳۲) هتاحفص تغلب ءًاّدج

 . خيرات نودب «ضایرلاب دشارلا دعس تاعوبطم يف

 : «ةيطساولا ةديقعلا ع -

 خيشلا هعجارو ءاذه انباتك وهو «ساره ليلخ دمحم ةمالعلل

١ 



 )٠۷١ يف ةرونملا ةنيدملاب ةيمالسإلا ةعماجلا يف عبط « يفيفع قازرلادبع

 اهحيحصتب ماق ةعبط ىرخأ ةرم عبط مث ءريغصلا مجحلا نم (ةحفص
 ةماعلا ةسائرلا اهرشنب تماقو .يراصنألا ليعامسإ خيشلا اهيلع قيلعتلاو

 نم (ةحفص )/١417 يف داشرإلاو ةوعدلاو ءاتفإلاو ةّيملعلا ثوحبلا تارادإل

 اهتقباس ص فلتخت ال يهو ,.(ه407١) ماع كلذو «ريغصلا مجحلا

 . يراصنألا خيشلا اهيلع قلع «ةريسي عضاوم يف الإ ؛ًاريثك

 ٤ - (ةّيطساولا ةديقعلا ىلع ةّينسلا تاهيبنتلا» :

 «ضايرلاب زييمتلا ةمكحم سيئر «ديشرلا رصانلا زيزعلادبع خيشلل

 ًالوزن هبتك «ريبكلا مجحلا نم (ةحفص ۳۸۸) يف عقي ,عّسوم حرش وهو

 رشنلل ديشرلا راد هرشنب ماقو .يملعلا دهعملا يف هتبلط ةبغر ىلع

 ٠ . خيرات نودب ؛ عيزوتلاو
 : (ةيطساولا يناعم نع ةيلجلا فشاوكلا»  ه

 ةوعدلا مامإ دهعم يف سردملا .ناملسلا دمحملا زيزعلا دبع خيشلل

 ةدع عبط دقو ء(ةحفص )٤۷١ يف عقي «ريبك حرش وهو .(ًاقباس) ضايرلاب
 يف عقتو «ه١٠٤٠ ماع ةرشع ةعباسلا ةعبطلا اهرخآ ءاناجم تعزو «تاعبط

 .(ةحفص )/86١7

 : «ةيطساولا ةديقعلا ىلع ةّيلوصألا ةبوجألاو ةلئسألا» -

 نم (ةحفص )4٠ يف عقيو «باوجلاو لاؤسلا ةقيرط ىلع وهو ءًاضيأ هل
 دقو ,نينسحملا ضعب ةقفن ىلع ةديدع تارم ًاناجم عّروو «ريبكلا مجحلا

 . هسفن فلؤملا هرصتخا

 : (ةيطساولا ةديقعلا حرش» -۷

 ءاضقلل يلاعلا دهعملا ريدم .نازوفلا نازوف نب حلاص خيشلل
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 E (ةحيغص 1715 يفعل رصتخمو رسم حرش وهو «ضايرلاب
 ةديقعلا حرش ةّيدنلا ةضورلا»و .ديشرلل «ةّينَسلا تاهيبتلا» ىلع هفلؤم

 فرإعملا ةبتكم يف عبط دقو «ضايف نب زيزعلادبع نب ديز خيشلل «ةيطساولا

 1 كا ا

 : «ةيطساولا ةديقعلا» - ۸

 ضعبل ٌرصتخم حرش وهو «نيميثعلا حلاص نب دمحم ةمالعلل

 «باتكلا يف ةدراولا تاحلطصملا ضعبل ٌفيرعتو .ًاّدج ٌريغص تاملكلا

 ماع ىلوألا ةعبطلا عبط دقو .طسوتملا مجحلا نم (ةحفص هه) يف عقيو

 . ةيقرشلا ةقطنملا يف «ةبقثلا ةنيدمب ىدهلا ةبتكم يف (ه505١)

 : «ةيطساولا ةديقعلا ىلع ةديفملا تاقيلعتلا» 4

 وهو .فيرشلا يلع نب نمحرلا دبع نب هللا دبع جيرختو قيلعت

 اهثيداحأ جيرختو اهتايا تالاحإ عم «ةديقعلا نتم طبض يف تيأر ام نسحأ
 اها امك "4 ةنيفملا فلا تاقا ضو اردتم ا رخت

 ةعبطلا تناكو ءطّسوتملا مجحلا نم (ةحفص ۸4) يف عقيو ءاهبحاص

 . ضايرلاب «ةبيط رادب (ه٠85١ 5) ماع يف هنم ىلوألا

 نبا مالسإلا خيش نيب اهيف ةرظانملا سلحمو ةيطساولا ةديقعلا»- ٠

 ٠ : «هرصع ءاملعو ةيميت

 دمتعا دقو «طقف نتملل ٌقيقحت وهو «شيواشلا ريهز ذاتسألا : قيقحت

 لاح ادنَج جارح اهل عازل ناكر: دنع راب ىلع - 0 نك

 ار فيدال جرخو «ميركلا نآرقلا نم اهعضاوم ىلإ تايآلا هيف

 مالسإلا خيش نيب ترج يتلا ةرظانملا ركذب كلذ بقعأ مث اد ارض
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 ةرظانملا عم نتملا تاحفص ددع غلب دقو .ةديقعلا هذه ببس هموصخو

 ماع يمالسإلا هبتكم يف اهعبط دقو .طسوتملا عطقلا نم (ةحفص ٠٠١

 .(ها6٠1١)

 ١- «ةيطساولا ةديقعلا حرش» :

 زوتكدلا خيشلا هل هعجار»«يناطشتقلا فهو نب ىلع نبا ديعسل

 يف عقي «رسيمو لهسو رصتخم حرش وهو «نيربجلا نمحرلادبع نب هللادبع

 نّمم هقبس نم ىلع هبحاص هيف دمتعا ءريغصلا مجحلا نم (ةحفص ۸۷)
 .(ه404١) ماع عبط دقو «مهانرکذ .

 ١ - «ةيطساولا ةديقعلا حرش ةيدنلا ةضورلا» :

 ةعبطلا تعبط ءًادج عسوم حرش وهو «ضايف نب زيزعلا دبع نب ديزل
 ه١٠) يف عقتو .(ه1/4١) ماع ةيناثلا ةعبطلاو .(ه١١ا//) ماع هنم ىلوألا

 ٠ . (ةحفص

 : «ةيطساولا حرش» - ۳

 ةطرشأ ىلع لجسم وهو «نيميثعلا حلاص نب دمحم ةجحلا خيشلل
 سيفن حرش وهو «ملعلا ةبلط نيب لوادتم وهو .هتذمالت دحأ هبتك مث .«تيساك»

 ع نعي ال
 ملعلا لهأ ضعب ماق ثيح ءةديقعلا هذه ةيمهأ ملعن انه نم

 اهحرش وأ ءاهيلع قيلعتلاب نورخآو ءاهثيداحأ جيرختب نورخاو ءاهطبضب
 ةلّمتملا ةفلسلا ةديقعلل ةمدخ اذه لك ؛ًالوطم ًاحرش وأ ءأرصتخم ًاحرش
 طال ةديقعلاو: ىف

 ليلخ دمحم خيشلا هلأ يذلا اهحرش ةمدخب ماق نّم دجأ مل يننأ الإ
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 هللا امهظفح يراصنألاو يفيفع قازرلادبع ناخيشلا هب ماق ام الإ ؛ ساره

 . ةريصق تاقيلعتو ةعجارم نم

 الو ءحرشلا اذهب ءانتعالا فرشب ىظحأ نأب تبغر يننإف ؛كلذلو

 شماه ىلع يتاظحالم تدي ؛ةديقعلا هذه ا

 ةعابطلل هتئيهت مث .تلّجس اميف رظنلا ةداعإو بيترتو عيمجت نم رثكأ ينم

 :نشنلاو

 . كلذب مايقلا يف  لقملا دهج وهو  يدهج هللا نوعب تلذب دقو

 : نتملل ةطخلا ةخسنلا فصو 0

 .ةيبرغلا نيلرب يف ةخسنلا هذه دجوت

 ةيعمجب قئاثولاو ثارتلاو تاطوطخملا زكرم يف اهنم ةروص كانهو
 ماق دقو .(ةديقع ١7١141 / ۲) مقرب تيوكلاب يمالسإلا ثارتلا ءايحإ

 ! .ًاروكشم انل اهلاسرإب زكرملا

 (8١,ه × )٥ ,٠١ اهساقمو ءةقرو )١١( ةخسنلا هذه قراروأ ددعو

 .ًارطس (۲۳) اهرطسأو «مس

 طخلا رمتساو «تاراطإ لخاد حضاوو ديج خسن طخب تبتك دقو

 .هرخآ ىلإ باتكلا لوأ نم - خن ىتم الو «هخسان مّلْعُي ال يذلا -

 ىتح «طالغألاو تاطقسلا ةريثك  اهطخ ةدوج مغر  ةخسنلا هذهو

 الا وه امك  ًالصأ اهلعجأ نأ تعطتسا ام كلذلو .تايآلا 5

 حرشلا نأل ؛ لصألا وه حرشلا عم عوبطملا صنلا تلعج لب «- قيقحتلا

14 



 دنع تاعبطلا نيب حجبرملاك ةخسنلا هذه ٌتلعجو جم شم اهل بات

 ةعبطلاو الصأ اهتلعج يتلا ةعبطلا نيب عقاولا فالتخالا ةصاخو ءاهفالتخا

 تافالتخالا ىلإ ةراشإلاب تيفتكاف .ىواتفلا عومجم نمض يه يتلا

 يتلا تافالتخالا نم رک نع غار خلا اهني ر نك ىتلا ةمهملا

 . ءىراقلا ىلع اهداريإ شوشي دقو ءاهركذ نم ىودج ال

OOOOO 

 ہن ہد ہل ن ار ع اول '
 حار غره زلال مالا اعلا ماما حس ال اھ نسل حار. ارهإالماعلا حانزادا

 نامل نیما امد ہمال دربغل نیط اهلا بنر ل وسر ترو

 دج !سابحا یا نرل ارت مهتتس ا طوصلاو اعل ایا
 تيب دلل رجح مامآلا نب نب ی ربع یس ایٹ یبا ماا ن '

 دک | نعد یر مين نب مالا رج تاكربل ایا
 ىلع غيلظما وخل نب دی یر یاب ہل وسل سر ایل ۱ ھن

 ةيطخلا ةخسنلا نم ىلوألا ةقرولا
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 | قوتان ای نا لع ہد اصر روحا ال نک لر ہیلع
 م ںحا ولار انلاز اهل قرف نوو تال عور فتس

 لٹمع ناک نم م لاقزب اع تیدح زو عال رھ د
 م ,السااب نوکر ر اصوات موما ا

 ةع ايلا ةنسلال هامه بوشلا نصل خل نع
 ۶ رع مو نولاصلاو ارههشلاو نو سسرصلا ۶

 اًضولاو رود الا بت انملا ولو را مي اص موی رح
 | بس اسلا تعا کک

 ا يك ارضي الايه

 ةيطخلا ةخسنلا نم ةريخألا ةقرولا
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 : باتكلا ىف ىلمع 0

 هل ةريثكلا تاعبطلا لالخ نم ًانقعم أطبق نثملا ضن تطيض

 هتلباقو ءركذلا ةفنآ حورشلا وأ تاقيلعتلا ضعبب ةنورقملاو ةّلقتسملا

 . هظفحو هتءارق لهست ىتح لكشلاب هطبضب مق امك ؛ طوطخملاب

 يتعبط نيب - ًاَّدج ليلق وهو - حرشلا صن يف فالتخالا تعّبتت - ۲

 . هعضاوم يف كلذ تنّيبو «ءاتفإلاو ةيمالسإلا ةعماجلا .

 لهسيل ؛ لكشلاب حرشلا يف ةمهوملاو ةلكشملا ظافلألا تطبض - ۳

 .اهمهف ءىراقلا ىلع

 . ميركلا نارقلا روس نم اهعضاوم ىلإ اهتوزعو .تايآلا تطبض -

 .هدجأ مل ًادحاو ًاثيدح الإ ؛راثآلاو ثيداحألا عيمج تجرح  ه

 . ايلا قلي مل ؛هللاب رفكي نم» :وهو

 : يه جيرختلا يف يتقيرطو
 هلعجأو .فعضلاو ةحصلا ثيح نم ثيدحلا ىلع مكحلاب أدبأ

 . نيسوق نيب

 مث .ةتسلا ةيقب مث «ملسمو يراخبلاب ائدتبم ؛هجّرخ نم ركذأ مث -

 وأ ‹ يقهيبلاك ؛ مهريغ مث .«أطوملا» ىف كلام وأ «دنسملا» ىف دمحأ

 ةعبرأ وأ ةثالث يف هعضوم ركذب ًانايحأ يفتكأ دقو ءامهريغ وأ . . . مكاحلا

 ىلإ ريشأف ؛اهضعب وأ ةتسلا بتكلا يف ًادوجوم ثيدحلا ناك اذإو

 يف هعضوم ركذبو .تاعبطلا فالتخال ؛بابلاو باتكلا ركذب هعضوم '
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 «حتفلا» يف هعضوم ركذأ يننإف ؛ يراخبلا يف ناك نإف «هحورش نكامأ

 يف ناك نإو ««يوونلا حرش» يفف ؛ ملسم يف ناك نإو .(ةيفلسلا ةعبطلا)

 ناك نإو .«نوعلا» يفف ؛دواد 5 يف ناك نإو .«ةفحتلا» يفف ؛ يذمرتلا

 يطويسلا حرش اهيلعو ةدغ وبأ اهققح يتلا ةخسنلا يفف ؛يئاسنلا يف

 يف ناك نإو « يقابلادبع ةخسنف ؛ هجام نبا يف ناك نإو .يدنسلا ةيشاحو

 .ةثالث وأ نيعضومب يفتكأ دقو «ينابرلا حتفلا» يفف ؛ «دنسملا»

 . ملسمو يراخبلا يف ناك نإف ؛ثيدحلا ىلع مكحلل ةبسنلاب امأ

 نإو «نيسوق نيب (حيحص) ةملكب ًاقوبسم امهيلإ وزعلاب يفتكأف ؛امهدحأ وأ
 ؛نفلا اذه ةمئأ نم هفعض وأ ثيدحلا حّحص نَّم ركذأ ؛امهريغ يف ناك .

 دقو ءالثم طوؤانرألاك ًانايحأ مهريغ وأ «ينابلألاو ءرجح نباو «يبهذلاك

 اذهو «ةيثيدحلا ةعانصلا هيضتقت امب دنسلا ىلع مالكلا ىلإ ًانايحأ رطضأ

 اهعضاوم ىلإ اهباحصأل حراشلا اهبسن يتلا لاوقألا بلغأ ٌتلحأ 5

 . مهريغ بتك وأ مهبتك نم

 نيفورعملل مجرتأ ملو مهُركذ درو نيذلا مالعألا مهأل ٌتمجرت ٠

 . نيرخأتملاو نيعباتلا ضعبو .ةباحصلاك ؛ نيروهشملا

 ؛؟حرشلا'وأ نتملا يف انهرتكذ درو يتلا قرلا عيمجب تفرغ 4

 و ضاق ألاو ا ةلاعملاو اک
 لا ا را تاک ر تسرك ا

 .ًاَدج ليلق وه امم اهريغو «(ةروثجملا) و ء(يلملا) و
 ٠ - ةيرورض اهنأ تيأر ةليلق تاقيلعت ٌتقّلع .
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 عضاوم يف الإ ؛حرشلا وأ نتملا ءاوس ؛وه امك ٌّصنلا ثيقبأ - ١

 . ةقباسلا خسنلا يف ةيعبطم ءاطخأ اهببس ًادج ةليلق

 «ءىراقلا ىلع ايست كلذو6كارقفلا نفعل راغ عضو دا

 ائيش صنلا ىلع لخدأ ال ىتح تاحفصلا فارطأ يف صنلا جراح اهُيلعجو

 . يدنع نم

 يف نتملاو حرشلا عضاوم قباطت مدع ةلكشم نم ًاصّلختو - ۳

 لك .ةددعتم ماسقأ ىلإ ةديقعلا نتم ٌتِمَّسق دقف ؛باتكلل ةقباسلا تاعبطلا

 «ةرشابم هدعب هحرش تلعج مث .هتاذ دح يف ةلماك ةركف وه اهنم مسق

 ىتح «رخألا فرح نع ًافلتخم امهنم لک فرح تلعجو« / ش / فرحب ًاقوبسم

 ةقباطمو رسيو ةلوهسب نتملا ماسقأ نم مسق لك حرش عباتي نأ ءىراقلا عيطتسي

 . ةمات

 . ةزجوم ةمجرت هللا همحر ةيميت نبا مالسإلا خيشل تمجرت - ٤

 ةزجوم ةمجرت ساره ليلخ دمحم ةمالعلا حراشلل تمجرت - 6١ه

 دا

 : يلاتلاك يهو .ةينفلا سراهفلا ضعب لمعب تمق - 5

 . ميركلا نآرقلا يف اهعضوم بسح تايآالل سرهف -
 . مجعملا فورح ىلع راثآلاو ثيداحألل سرهف -

 . قرفلل سرهف -
 . مهل مّجرتملا مالعألل سرهف -

 . عجارملاو رداصملل سرهف -

 . تاعوضوملل سرهف -
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 اذه لعجي نأ «ميظعلا شرعلا بر ميركلا يلعلا هللا لأسأو ؛اذه

 ملعلا ةبلط يناوخإ هب ٌعفني نأو «ةمايقلا موي يتانسح نازيم يف لمعلا
 ؛رذعلا عسويلو ءرظنلا هيف رظانلا نعُميلف» .لقملا ٌدهج وهو «نيملسملاو

 قم تفعل يبد EE O بارو دونم زو تقلل

 . ©2(هباوص ريثك يف ءرملا أطخ ليلق رفتغا

 . ملسو هبحصو هلا ىلعو دمحم انيبن ىلع هللا ىلصو « ملعأ هللاو

 هبتك

 فاقسلا يولع دمحم وبأ

00000 

 )١( «ةيهقفلا دعاوقلا» ةمدقم يف بجر نبا ظفاحلا مالك نم .

0 



 : هدلومو هبسن 0

 نب رضخلا نب هللا دبع نب مالسلا دبع نب ميلحلا دبع نب دمحأ وه

 . ينارحلا ةيميت نب هللادبع نب يلع نب رضخلا نب دمحم
 رضخلا نب دمحم سماخلا هدج نإ : ليق دقف ؛ (ةّيميت) بقل نع امأ

 تدلو دق هتأرما دجو ؛عجر املف .ةلفط كانه ىأرف .ءاميت برد ىلع ّجح

 E هفارخل ان ونا وبلا E اب لاق قل
 . كلذب بقل

 :راجنلا نبا لاقو

 عا تار و هنأ فداك ف ا ااو

 .٠)«اهب فرعو ءاهيلإ بسنف
 (ه551) ةنس نم لوألا عيبر رهش نم رشاعلا «نينثالا موي دلو

 يبأب ىنكيو «نيدلا ّيقت مالسإلا خيشب بقليو ءماشلا ضرأ نم ناّرحب

 سالا

 )١( ص) يداهلادبع نبال «ةيردلا دوقعلا» :رظنا 4(.
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 و وا عيش تعم يف لو
 كلذب درفناو باش دق مالسإلا يف خيش : يأ :لاقي نأ اهلضفأ

 قمر هنأ نودلز هملانضرلا ىلا ايفو دس ازتكلا رود وسلا ولع
 .‹)«ةمايقلا موي رون هل يهف ؛ مالسإلا :يف ةبيش باش

 - هللا دعب  هيلإ مهعزفم وأ .ةّدعلا هنأ ماوعلا فرغ يف وه ام اهنمو

 .ةدش لك يف

 SE ةقيرط هكولسب مالسإلا خيش هنأ اهنمو -

 .©9هلفنو هضرف يف ةنسلا ىلع وهف .هلهجو تالا

 «يعفاشلا مامإلا اهلمعتسا ؛ ميدقلا يف ةيمستلا هذه تّلمْعتسا دقو

 .امهريغو «لبنح نب دمحأ مامإلاو

 : هترسأ 0
 ملعلاب ترهتشا دقو ءَناَّرحب ةقيرعلا رسألا نم ةيميت لآ ةرسأ

 : نيدلاو
 نمو «ةلبانحلا ةمئأ رابك نم «نيدلا دجم .تاكربلا وبأ :هدجف

 لين» هباتك يف يناكوشلا هحرش يذلا «ىفطصملا رابخأ نم ىقتنملا» هتامّلؤم

 . «رابخألا ىقتنم حرش راطوألا

 9 SEE ؛ميلحلادبع «نيذلا باهش :هدلاوو.-

 نبا لاق . ةسبع نب ورمع ثيدح نم يئاسنلاو يذمرتلاو دمحأ هاور . (حيحص) )١(
 .ها «ةيوق ةديج ديناسأ هذهو» :ديناسأ ةدع هل دروأ نأ دعب (5784 / ۸) «ريسفتلا» يف ينك

 ش .(518) «عماجلا حيحص» :رظناو

 ٠١(. ص) «رفاولا درلا» يف هوجولا هذه رظنا (۲)

 . شماهلا يف ( هه ص) ةرفاولا درلا» :رظنا (۳)

۲۲ 



 .دمحم ابأو سابعلا ابأ هيدلو مّلعو .هدلاو دعب ةخيشملا
 «يلبنحلا بهذملا يف هّقفت «نيدلا فرش .دمحم وبأ :هوخأو

 . هيف عربو

 : هخويش 0

 : يداهلادبع نبا هذيملت لوقي

 .()( خيش يتم نم رثكأ مهنم عمس نيذلا هخويشو»

 : مهرهشأ نمو
 .يسدقملا ءةمادق نب نمحرلادبع ,دمحم وبأ «نيدلا سمش - ١

 ٠ .(ه545) ةنس ىفوتملا

 «يقشمدلا .ركاسع نب دمصلادبع «نميلا وبأ «نيدلا نيمأ - ۲

 .(ه585) ةنس ئفوتملا « يعفاشلا

 «ناردب نب يوقلادبع نب دمحم «هللادبع وبأ «نیدلا سمش - ٣٠

 . (ها/٠#8) ةنس ىفوتملا «يوادرملا

 | : هذيمالت 0

 ذملتت «ةقيرع ةسردم لاز امو هللا ب ا نا ااا خيش ناك

 ربع اذه انموي ىلإ اهيلع ذملتتي لازي الو .ءاملعلا نم ريثك هرصع يف اهيف
 ا .ريفغلا مجلا هتافلؤم

 :هدي ىلع ذملتت نم رهشأ نمو
 .(ه٤٤۷) ةنس ىفوتملا «يداهلادبع نب نيدلا سمش _ ١

 )١( ص) «ةيردلا دوقعلا» 4(.

۲۳ 



 .(ه۸٤۷) ةنس ىفوتملا ,. يبهذلا نيدلا سمش _ ۲

 .(هاله١) ةنس ىفوتملا  ميقلا نبا نيدلا سمش - ۳

 .«ةّيعرشلا بادآلا»و «عورفلا» بحاص « حلفم نبا نيدلا سمش - ٤

 .ه(1/517*) ةنس ىفوتملا

 ةنس ىفوتملا ««ريسفتلا» بحاص «ريثك نبا نيدلا دامع -

 .(هالال5)

 : هبهذم 0

 : يبهذلا هنع لاق ام هنم ناك مث ًاّيلبنح أشن

 هيلع ليلّدلا ماق امب لب ,نّيعم بهذمب يتفي ال نينس ةدع نآلا هلو»

 نيهاربب اهل ّجتحاو «ةيفلسلا ةقيرطلاو ,ةضحملا ةنسلا رصن دقلو «هدنع

 نولوألا اهنع مجحأ تارابع قلطأو ءاهيلإ َقّبْسُي مل رومأو تامّدقمو

 .©7«اهيلع وه رسجو ءاوباهو نورخآلاو

 : هتديقع 0

 :لاقف ءاهمظن ةديصقب هتديقع نع وه انبيجي

 يتديقعو ا نع يلئاس اي

 ةيادهلل ن نم ىدهلا قزر

eي ٍيَفَحُم مالک  
 لد الو ةن ي الل

 .(72ص) «رفاولا درلا» :رظنا )١(

۲4 



 ٌبَعْذَم يل مهلك ةَباحّصلا ٌبُح

 لشوتا اهب ىَبِرَقلا َةّدَوَمو
 عطا لضَفَو ٌرذَق ْمِهْلُكلو ْش

 افا مُهنم قيدصلا انمنكل

 ا اان نادل نا نو

 نا ملا ا
 | تاْمّصلا تايأ عيمجو

 نر ر طلا سس انك اخ

 اهلاق ىلإ اهتّدهع دراو

 ل ام لك ماو صاو

 او نالا اح نكمل ف

 لظخألا لاق لوفي لدستسا اذ

ET E 
 لز فيك ريغب ء ءامسلا ىلإو

 يذلا ٍضوحلاو نازيملاب ا

 ا اير ةنم ج وجر

 منهج قوف a ٌطاَرَّصلا اذكو

 لمم ٌربخاو جان ٌدحَومف

 ع ٌىقْشلا اَهالْضَي ٌرانلاو

 لخذيَس ٍنانجلا ىلإ ّيقتلا اذكو



 هرِبَق يف لقاع يح لكلو
 ناو ا اف ع

 ِكِلاَسو ٌّيعفاشلا داقتعا اذه

 اق E 2 ج يف

 لوم كيلَع امق َتْعَدَتْبا نإو

 : هتافّلؤم 0

 : يبهذلا لوقي هتافنصم نعو

 نبا دمحأ نسابعلا يأ نيدلا قت مالسإلا خيش ا تعمجر»

 تافئصم اشا او مث تهم لا هتد ءهنع هللا يضر ةيميت

 ا

 اشار امس ًاراتك ے رجلا يف قنا بج لا اي فقر

 باتكلا رادب عبطو «دّجنملا نيدلا حالص .هققح ««ةيميت نبا تامّلؤم

 . توريبب ديدجلا

 ءةرابعلا ةدؤوحتو «فينصتلا نسح يف ىلوطلا ديلا هل تناكو

 5 قئاكلمزلا نبز همض كلدب هل دهم ءنوبتلاو ميقا يترا
 كلذ مهمو ,0ةّينيتأللا ةغللاو .(ةيدوهيلا) ةّيربعلا ةغللا مَّلكتي ناكو

 .(508 ص) «نيدمحألا ةمكاحم يف نينيعلا ءالج» :رظنا )١(

 ٠ .(۷۲ ص).«رفاولا درلا» :رظنا (۲)

 ٠٠١(. ص) «رفاولا درلا» :رظنا (۳)

 .(55 ص) «مالسإلا خيش ةايح نم ةعومجم قاروأ» )٤(

۲٦ 
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 : هلوق نم
 براقتت امك «ةبراقملا ضعب ةيبرعلا براقت ةيربعلا ظافلألاو»

 ةملسم نم ةيربعلاب ةاروتلا ظافلأ تعمس دقو ءربكألا قاقتشالا يف ءامسألا
 مهفأ ترص ىتح .براقتلا ةياغ نيتبراقتم نيتغللا تدجوف .باتكلا لهأ

 .©0(ةيبرعلاب ةفرعملا دّرجمب يربعلا مهمالك نم ًاريثك
 : ةّيقلَحلاو ةّيقّلُحلا هتافص 0

 دا سسك ل تلق الريف اهيرق ناك دقق «ةيفلحلا ةنانعاامأ
 نم ًاريثك كرتي ناكو «ءيشب اهنم قّلعتي ال ءايندلا يف ًادهاز .ًاعاجش
 . تامّرحملا يف عوقولا ةيشخ تاحابملا

 سأرلا رعش دوسأ .نوللا ضيبأ ناك دقف ؟ةيقلخلا "ةتافض اأو

 «ناقطان ناناسل هانيع «هينذأ يتمحش ىلإ هرعش «بيشلا ليلق «ةيحللاو

 عيرس .ًاحيصف «توصلا يروهج .نيبكنملا نيب ام ديعب .لاجرلا نم ةعبر
 .0ملحلاب اهرهقي هدكل ي و الا

 : هداهج 0

 ضّرحو ناتّتلا براحو ءهديو هملقو .هناسلب هللا همحر دهاج
 «(ه۲١۷) ةنس (بحقش) ةعقاو يف فوفصلا مدقتو «مهدض نيملسملا

 كو «نازاق راتتلا كلم ىلع لخدو فصلا جرم) موي يف مهدض دمصو

 مّلَسي داك امل رصم ناطلس دده امك ؛ هتأرجل نيرضاحلا ةشهد راثأ مالك

 .راتتلل نيملسملا دالب

 )١( ص) «قطنملا ضقن» ٩۳(.
 . يبهذلا نع ًاللقن ؛(١١٠ / )١ رجح نبال «ةنماكلا رردلا» :رظنا (۲)

۲۷ 



 : )هيلع ءاملعلا ءانث ©

 «هتذمالتو هئاقدصأ لبق هنارقأو هؤادعأ مالسإلا خيش ىلع ىنثأ دقل

 ىنثأ هيرصاعم نم ًاملاع نينامث نم رثكأ يقشمدلا نيدلا رضان نبا دع ىتح

 دمحم نب دمحم ىلع هيف دري ؛ «رفاولا درلا» ريهشلا هباتك كلذل درفأو « هيلع

 نم نأ معز يذلا (ه١٤۸) ةنس ىفوتملا يراخبلا ءالعلاب ريهشلا يمجعلا

 ! !رفاك وهف ؛ مالسإلا خيش : ةيميت نبا نع لاق

 رصعو هرصع ءاملع ريهاشم رهشأ لاوقأ تجرختسا باتكلا اذه نمو

 نباو « ميقلا نبا :لاثمأ ؛ هل هتذمالت ءانث دروأ ملو «نيدلا رصان نبا فلؤملا

 . ةفورعمو ةريثك اهنأل ؛ يداهلادبع نباو «ريثك

 : مالسإلا نم هتلزنم نيبو ءأريخ هيلع ىنثأ نّممف

 لئامشلاو يزاغملا يف رثألا نويع» بحاص «سانلا دّيس نبا - ١

 : هللا همحر لاق ؛(ه٤۷۳ ت) .«ريسلاو

 راثآلاو نئسلا بعوتسي نأ داكو اط مولعلا نم كردأ نمم هيتفلأ»

 كردم وهف ؛هقفلا يف ىتفأ وأ «هتيار لماح وهف ؛ريسفتلا يف مّلكت نإ «ًاظفح

 رضاح وأ «هتياور وذو هملع بحاص وهف ؛ثيدحلا يف ٌركاذ وأ «هتياغ

 زرب «هتیارد نم عفرأ الو كلذ يف هتلحن نم ٌمسوأ ري مل ؛ لحنلاو للملاب

 لثم هنيع تأر الو «هلثم هار نّم ُنيع رت ملو «هسنج ءانبأ ىلع نف لك يف
 1 . (هسفن

 ت) ««ءالبنلا مالعأ ریس)) بحاص .يبهذلا نيدلا سمش ۲

 )١( نيضرغملا هبش ىلع ًاّدرو « مامإلا اذه قحب ءافيإ انه مالكلا ٌتلطأ .

۲۸ 



 : هللا همحر لاق ؛(ه

 ؛ ماقملاو نكُلا نيب ُتْفَلُح ولف ءهتوعن ىلع يلثم هبي نأ نم ربكأ وه»
 يف هسفن لثم وه ىأر ام هللاو الو ل نعي ترار ام يئ تفلح
 .«ملعلا

 :رخا عضوم يف لاقو

 ملعلا يف عرب ٠ غولبلا وو ٌلدتساو رظانو .هقفلاو نارقلا أرق»

 نم راصو «فيناصتلا فنصو «نيرشعلا وحن هلو سردو ىتفأو ؛ «ريسفتلاو
 اهب تراس يتلا رابكلا تالا هلو .هخويش ةايح يف ءاملعلا رباكأ

 او نا ك قالا ةئيرا نوكت تقولا اده ىف هفيئاصت للو «نابكرلا
 ءءاكذ دّقوتي ناكو «عمجلا مايأ يف هردص نم نينس ةّدم ىلاعت هللا باتك

 ريسفتلاب هتفرعمو « خيش يتئم نم رثكأ هخويشو «ةريثك ثيدحلا نم هتاعامسو .

 « هيف قحلي امف «همقسو هتحصو هلاجرو ثيدحلل هظفحو .ىهتنملا اهيلإ
 فهاذملا نع ًللضف «نيعباتلاو ةباحصلا بهاذمو .هقفلل هلقن امأو
 لوصألاو ,لحنلاو للملاب هتفرعم امأو .ريظن هيف هل سيلف ؛ةعبرألا
 هتيبرعو «ةغللا نم ةحلاص ةلمج يرديو ءاريظن هيف هل ملعأ الف ؛ ماكاو

 هداهجو هتعاجش امأو .بيجع بجعف لا خيراتلاب هتفرعمو ادع ةيوق

 ءايخسألا داوجألا دحأ وهو «كوعللا قوفيو .فصولا زواجتي رمأف ؛ همادقإو

 .«سبلملاو لكأملا يف ريسيلاب ةعانقو ٌدهز هيفو .لثملا مهب د برضي نيذلا

 ةيعفاشلا تاقبط» بحاص نيدلا جات دلاو) ىلا نيددلا قاي

 : ب ًافرتعم هللا همحر لاق ؛ («یربکلا

>" 



 طرفو «ةّيلقعلاو ةيعرشلا مولعلا يف هعسوتو «هرحب ةراخزو «هردق ربك» .

 زواجتي يذلا غلبملا كلذ نم لک يف هغولبو .هداهتجاو هئاكذ

 .«.. . .فصولا

 : لاق نأ ىلإ

 نم هل هللا عمج ام عم ءلجأو كلذ نم مظعأ يسفن يف هردقو»

 هيرجو هاوس ضرغل ال هيف مايقلاو قحلا ةرصنو «ةنايدلاو . عرولاو «ةداهّرلا

 اذه يف هلثم ةبارغو « ىفوألا ذخألاب كلذ نم هذخأو ,فلسلا ننس ىلع

 ماك بقنا نال ىلع كب قالا

 همحر لاق ؛(۷۷۷ ت) .ّيعفاشلا ربلا دبع نب دمحم «يكبسلا - (

 ۰ , : هللا

 يردي ال لهاجلاف یوه بحاص وأ ا نق

 . (هب هتفرعم دعب قحلا نع هاوه هَّدصي ىوهلا بحاصو «لوقي ام

 ت) - هموصخ نم ناكو - يعفاشلا يناكلمزلا نبا نيدلا لامك  ه

 : مالسإلا خيش نع هللا همحر لاق ؛ ه۷

 فرعي ال هنأ عماسلاو يئارلا نظ ؛ ملعلا نم نف نع لثس اذإ ناک»

 رئاس نم ءاهقفلا ناكو «هلثم فرعي ال ًادحأ نأ مكحو .نفلا كلذ ريغ

 لبق هوفرع اونوكي مل ام هنم مهبهاذم يف ارداق 4 هعش اوستلحلااذإ فئاوطلا

 مولعلا نم ملع يف ملكت الو «هعم عطقناف ًالحأ رظان هنأ فرعي الو كلذ

 مل < هيلإ نيبوسنملاو هلهأ هيف قاف لإ اهريغ وأ عرشلا مولع نم ناك ءاوس -

 0 . «هنم ظفحأ ةنس ةئم سمخ نم ري

 لاق ؛ (ها/٠ 7 ت) .يعفاشلا يكلاملا يريشقلا ديعلا قيقد نبا

۳٠ 



 : هللا همحر هنع

 حاب «ةيشغ نيب اهلك مولخلا الحر تبار ةت ناب تغمتجلا امل
 .(ديري ام عديو .ديري ام اهنم

 .لصألا يليبشإلا ءدمحم نب مساقلا دمحم وبأ «يلازربلا -

 ظ ش : ةيميت نبا نع لاق ؛(ه۷۳۸ ت) . يقشمدلا

 ءداهتجالا ةبتر غلبو «ءيش لك يف هرابغ ُقَحْلُي ال ًامامإ ناك»

 نم سانلا تهبأ ؛ريسفتلا ركذ اذإ ناكو «نيدهتجملا طورش هيف تعمتجاو
 حيجرّتلا .نم هقحتسي ام لوق لك هئاطعإو «هداريإ نسحو اک

 هنم نوضقي نورضاحلا ناك .ملع لك يف هضوخو لاطبإلاو فيعضتلاو

 درجتتلاو ىلاعت هللاب لاغتشالاو ةدابعلاو دهزلا ىلإ هعاطقنا عم اذه «بجعلا

 ا هللا ىلإ قلخلا ءاعدو ايندلا تاما م

 بيذهت» بحاص «يعفاشلا يقشمدلا يزملا جاجحلا وتا ا

 :مالسإلا غ غلا ؛ )ھ۲ تر .«لامكلا

 باتکب ملعأ ًادحأ تنا امو «هسفن لثم وه ىأر الو «هلثم تير ام»

 . «هنم امهل عبتأ الو ةَ هللا لوسر ةنسو هللا

 ۰ ١ :ةرم لاقو

 ٠ . ماع ةئم عبرأ ذنم هلثم ري مل»

 ؛(همم75ت) ««يرابلا حتف» بحاص «ينالقسعلا رجح نبا 4

 ١ ۰ : هنع لاق

 لهأ ىلع ًامايق سانلا مظعأ ناك لجرلا اذه نأ بجعلا بجعأ نمو» .

 ةريثك كلذ يف هفيناصتو «ةيداحّتالاو «ةيلولحلاو .ضفاورلا نم ؛عدبلا

۳١ 



 . (رصح تحت لخدت ال مهيف هيواتفو «ةريهش

 2 ش اهيا لاقو

 خيشلا ريهشلا هذيملت الإ بقانملا نم نيدلا ّيقت خيشلل نكي ملولو»

 اهب عفتنا يتلا «ةرئاسلا فيناصتلا بحاص ا ق نبا نيدلا س

 دقو فيكف «هتلزنم مظع ىلع ةلالّدلا يف ةياغ ناكل ؛فلاخملاو قفاوملا

 نم هرصع ٌةمثأ موهفملاو قوطنملا يف رّيمتلاو مولعلا يف معلول َدهَش

 ش . (ةلبانحلا نع ET ؛ مهريغو ةيعفاشلا

 حرش a ةدمع» بحاص « يفنحلا ينيعلا. نيدلا ردب - ٠

 : خيشلا نع لاق ؛(ه86ه ت) (يراخبلا حيحص

 يملع يف سرافلا «عرولا ّيقنلا ّيقتلا «عرابلا لضافلا مامإلا وه»

 مراصلا فيسلاو «ريرحتلاو ريرقتلاب نيلوصألاو هقفلاو «ريسفتلاو ثيدحلا

 ' نع ءاّهنلاو فورعملاب راّمألاو «نيدلا رومأب مئاقلا ربخلاو «نيعدتبملا ىلع

 موصلاو ركذلا ريثك ءرجزيو عوري اميف مادقإو ةعاجشو ةّمه وذ ءركنملا

 هل تناكو «ةذايزلا بلط نود نم ةعانقلاو شيعلا نشخ «ةدابعلاو ةالصلاو

 ايندلا ماطح نع هّمك عم .ةّيهبلا ةبّيطلا تاقوألاو .ةّئسلا ةنسحلا ديعاوملا

 ريغ ةعطاقلا ىواتفلاو ءةلوبقملا ةروهشملا تافّئصملا هلو ءةّئدلا

 . (ةلولعملا

 ٠ :ةةضارع نه لان نم اما فتح اناذو ١ ًاحفانم ناقو

 نانا «هفنأ فتح تومي درولا مامتشاب ؛لعجلاك الإ وه نيل

 ا ا غول وو و م و ولا س رره یا

 نبا ةعملص مهنم رفكملاو «عقلس عقلب عقلص الإ مه امو ,ةداقو ةّيور

۳۲ 



 نبا لالضو .لض نبا لضو ١ يب , نیا يهو « نایب نبا نايهو .ةعملق

 . 0لاآلتلا ْ

 فاطعألا ره ةفالس هل e بخت نمو e 2 بدام کیا

 «ةعانصلا يف قلفملا هعبط .ةعاربلا يوذ راكفأ رامث عناي ن نمو ءحارملا

 تاردخم هوجو نع فشاكلا وهو . ةعاشبلاو ةجاجفلا ةمصو نع ةيلاخلا

 نع باذلا وهو .اهبابلج فشكب ينابملا سئارع عرتفملاو ءاهباقن يناعملا

 ديس ىبنلا نع تايورملل دقاتلاو :«نيدحلملاو.ةقدانرلا نعط خيذنلا

 .ه .أ .(نيعباتلاو ةباحصلا نم تاروثأمللو .نيلسرملا

Oهيلع 0  : 

 انموي 3 ا هرصع دعب نمو u «مالكلا لهأو ن ةفوصلا نم

 - موصخلا ةعدتبملا اهيلع أكتا يتلاو - تاءارتفإلا هذه بجعأ نكلو ءاذه

 نبا ةلحر» ب فورعملاو روهشملا هباتك يف لاخرلا ةطوطب نبا ءارتفا

 ؛ (رافسألا بئاجعو راصمألا بئارغ ىف راظنألا ةفحت» : ةامسملا .(ةطوطب

 ( 2 ام هللا دلع ملاك

 ةتس ماع .مّظعملا يال 0 موي تلصو»

 . . ماشلا قشم د ةنيدم ىلإ نيرشعو

 نم الو ؟وه نم ىردي ال : يأ ؛ «رماط نب د رماط وهو : مهلوق لثم ظافلألا هذه. )١(

 ؟هوبأ

۳۳ 



 : لاف نأ, نلإ

 ريبك , ةيميت نبا نيدلا” قت : ةلبانحلا ءاهقف رابك نم قشمدب ناكو» ۰

 ا ا ًائيش هلقع يف نأ الإ ؛نونفلا يف مّلكتي ٠ مالا

 « . . .ربنملا ىلع. مهظعيو «ميظغتلا دشأ.
 ا

 و . عماجلا ربنم ىلع سانلا ظعيوهو ةعمجلا موي جا

 . اذه يورك اينذلا امس ىلإ لر هللا نإ :ناقنأ همالك هلم نم ناك

 ركنأو .ءارهزلا نباب فرعي ٌيكلام هيقف هضراعف رشا جرد نم ةجرد لزنو

 ًابرض لاعنلاو يديألاب هوبرضو .«هيقفلا اذه ىلإ ةّماعلا تماقف ءهب ملكت ام

 .«13هئارتفاو هبذک رخآ ىلإ «. .. هتفامع تطقس تح أريثك

 دمحأ خيشلا مالكلا اذه دروأ امل كلذل .هؤارتفا اذهو .ةمالك اذه .

 : هلوقب هبقعأ ؛22(ةينونلا ةديصقلل هحرشو» يف ىسيع نب ميهاربإ نب

 ملو ءهبذاك هللا فخ مل يذلا ا اذه نم هللاب هاثوغاو»

 هيلا يفو «هيرتفم يحتسي

 .7)2(«تئش ام عنصاف ؛ ٍيحتست ملاذإ»

 بيسح هللاو .بانطإلا ىلإ جاتحي نأ نم رهظأ بذكلا اذه حوضوو <

 رصتنملا يلع روتكدلا :قيقحت 2(١١١و ١١٠و ٠١7 / ۱) «ةلحرلا» :رظنا 0 )١(
 ۰ | .ةلاسرلا ةبسمؤم عبط «يناتكلا

 )١ / ٤۹۷(. «حرشلا» :رظنا (۲)

 (تئش ام عنصاف يحتست مل اذإ :باب) .بدألا يف يراخبلا هاور . (حيحص) (۳)

 :هلوأو ٠١١ / ٥۲۳(. ( حتف»

 .ثيدحلا «. . .ةوبنلا مالك نم سانلا كردأ امم نإ»

۳٤ 



 ةنس ناضمر )٩ يف قشمد لخد هنأ ركذ هنإف ؛باَّذكلا يرتفملا اذه

 ركذ امك ؛ةعلقلا يف سبح دق كاذ ذإ ةيميت نبا مالسإلا خيشو .«(ه١

 اا ون هما م لا اللا كلذ
 ؛ (ةلبانحلا تاقبط» يف بجر نب دمحأ نب نمحرلادبع جرفلا يبأ ظفاحلاو

 :روكذملا «هتاقبط» نم خيشلا ةمجرت يف لاق

 يذ ىلإ «نيرشعو تس ةنس نابعش نم ةعلقلا يف خيشلا ثكمو»

 .')«نيرشعو نامث ةنس ةدعقلا

 .(نابعش سداس يف اهلخد هنأ يداهلا دبع نبا دازو

 ربنم ىلع سانلا ظعي وهو هرضح هنأ ركذي «يرتفملا اذه ىلإ رظناف
 قشمد ةعلق لخاد ىلإ عماجلا ربنم لقتنا له !يرعش تيل ايف « عماجلا

 روكذملا خيراتلا يف ةروكذملا ةعلقلا لخد امل هللا همحر خيشلا نأ لاحلاو

 يف ريثك نب نيدلا دامع ظفاحلا ركذ اذكو «شعنلا ىلع الإ اهنم جرخي مل

 . هنم دوصقملا ىهتنا .«! ؟(9(هخيرات»

 م6 / ۲) «ةلبانحلا تاقبط ىلع ليذلا» :رظنا )١(

 5١8(. ص) يداهلادبع نبال «ةيردلا دوقعلا» :رظنا (۲)

 ا )١8 / ١77(. «ةيادبلا» :رظنا (۳)

 نينثالا موي نابعش رشع سداس هلوخد وه - يلازربلا نع القن - رك نبا ةركذ يذلا

 :تجر نبا هركذ امل اقباط رضا دعب

 نم عساتلا يف كلذو د يبريغملا اذه اهلخدي نأ لبق ًاعطق وهف ؛ ناك ام ًايأو

 نجس ةيميت نبا لوخد نيب نوكي هنإف ؛ هنع  القن - ريثك نباو يلازربلا هركذ ام ىلعف ,ناضمر

 ”) امهنيب نوكي يداهلادبع نبا ركذ ام ىلعو «(ًاموی ۲۳) قشمد ةطوطب نبا لوخدو ةعلقلا

000 



 نم هتلحر يف هلقن ام بذكلا ريثك ةطوطب نبا نأ ىلع لّلدي اممو
 0 اهم ايه کد نأ دعب نادل نیا لاق یک ةييحع كاياكح

 . امب هلاوحأ نم يتأيو .دنهلا بحاص ةلود ثدحي ناك ام رثكأو . . .»

 ' سانلا ىجانتف «تاياكحلا هذه لاثمأ لاق نأ ىلإ . . .نوعماسلا هبرغتسي

 «تيصلا ديعبلا رادرو نب سراف ناطلسلا ريزو ذئمايأ تيقلو «هبيذكتب

 يف ضافتسا امل ا كلذ راخأ نکن هرو نالا اذه يف هتضوافف

 . .(٠0 . .هبيذكت نم سانلا

 هرابخأ بئارغ ببب ةطوطب نبا قدص يف ككشي نذإ نودلخ نباف

 .ةيميت نبا نع هلقن امم برغأ الو ءاهيوري يتلا

 :لاقف .دنهلل هترايز دنع هتلخر يف ىرخأ ةبيرغ متو

 ىايلوأ اطأ حلاصلا خيشلا ةيواز هبو «ياشب لبج ىلإ انلصوو»

 وبأ :هاتعمف «يبرعلا ناسللاب (ءايلوأ) و بألا ةيكرتلاب هانعم (اطأ)و

 ثالث : ةيسرافلاب هانعم ؛(دصيس)و «هلاص دصيس :ًاضيأ ىمسيو ءءايلوألا
 نوسمخو ةئم ثالث هرمع نأ نوركذي مهو .ماع :هانعم (هلاص)و ءةثم

 O ا هيف مهلو اا

 ٠ :لاق نأ ىلإ

 نيلأ رأ مل «ٌبطر همسجو « ينقناعو هاغه ايف هيلإ انلخدو»

 تیب ع م لک یا ل کو .ةنس نوسمخ هرمع نأ هيئار نظيو «هنم

 ةف غرا ىلإ ناهس الاورغشلا هل

 )١( يفاو دحاولادبع يلع : قيقحت .(056 / ۲) «نودلخ نبا ةمدقم» .

 1 ۰ .(455 / ١١ «ةلحرلا» :رظنا (۲)
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 هللأ محرو «ءارتفاو بذكو قالتخا نم ةلحرلا هذه يف مك ملعأ هللاف

 ش . بابت يف الإ نيملاظلا ديك امو .ةعساو ةمحر ةيميت نبا

 : هتافوو هتنحم 0

 E سيرك ققش رت نبا موصخ ناك

 لهأو ةيفوصلا نمو «مهئاراو مهيواتف يف مهل هتفلاخم مهيلع ربك نيذلا

 ش . مالكلا

 ٠ ةعمجلا موي يف ه١٠۷ ةنس) اهنم ؛ةديدع تارم نجس دقو ۲۹

 اماع هب ًاسيبح لظو «بجلاب رخا ناكم ىلإ لقن ديعلا ةليل يفو «(ناضمر

 ةنس لوأ عيبر ۲۳ موي) يف نجسلا نم جرخ مث الماك ۷١۷ه(..

 ماع) جرخ مث «ةيفوصلا ضعب ىواعد ببسب ىرخأ ةرم سبح مث

 ظ ش . (رطفلا ديع موي ه4

 «لقتعاو «ءاتفإلا نم عنُمو «(ه١۷۲ ماع) ىرخأ ةرم نحتما مث

 . تامو ءارهشأو نيتنش هنجس يف لظو «(نابعش ٠١ ةعمجلا موي) كلذ ناكو

 هتزانج دهشو .(هالا/ 6 ةنس) .ةدعقلا يذ نم نيرشعل «نينثإلا ةليل هيف

 دا ارا رف امار الفم تاک (ةعيورضحي لاما نالا قت
 . «زئانجلا دوهش مكنيبو انن : عدبلا لهأل اولوق»

 ىوتفلاو سيردتلاو داهجلاو ةوعدلاب ةلفاح ةايح دعب تام اذكهو

 ملو رستي ملو «جوزتي ملو :فلبلا جهنم نع عافدلاو ةرظانملاو فيلأتلاو

E ) 

 هازجو «هنانج حيسف هنكسأو .ةعساو ةمحر مالسإلا خيش هللا محر

 . ءازجلا ريخ نيملسملاو مالسإلا نعو اًنع هللا

۳۷ 



 : "7هتمجرت نطاوم 0
 -: ةّماع بتك أ

 ١ - ريثك نبال «ةياهنلاو ةيادبلا» )١5 /  4"و "5و 7 - ۷و و٤٤

 -18مهو ١و ۷٩و ۷و هم - هالو و 2014893140

 )١ / ١55(. رجح نبال «ةنماكلا رردلا» - ۲

 )١ / ١۳(. يناكوشلل «علاطلا ردبلا» - ٣

 )٤ / ١595(. يبهذلل «ظافحلا ةركذت» - ٠

 .(۳۸۷ / ۲) بجر نبال «ةلبانحلا تاقبط ىلع ليذلا»  ه

 ظ .(50 / )١ «نيرسفملا تاقبط» - 5

 07١(. ص) يطويسلل «ظافحلا تاقبط» 7

 .(75 / )١ يبتكلل «تايفولا تاوف» - ۸

 ٩ - قيقحت «يواخسلل «خيراتلا مذ نمل خيبوتلاب نالعإلا» :
  oص) «يلعلا حلاص .: فارشإ  ۱۱١و۳۰۷ ۱۳٣و ٤۲۹و ۱۳۷و

 ظ ا . )۲و

 ٠ - )ناخ نسمح قيدنفل «للكملا جاتلا» 22 :

 : ةصاخ بتك - ب

 : كلذ مهأ نمو ايدو ااف E مجارت هل ڭا

 ١ - يقشمدلا نيدلا رصان نبال هرفاولا درلا» .

 .مالسإلا خيش ةايح ةساردل ملعلا ةبلطل ًاثح اهترطس .ةتمجرت نطاوم مهأ هذه (1)

 .ةمهملا يف مهل اليهستو

۳۸ 



 . يداهلادبع نبأل «ةيميت نبا بقانم يف ةّيردلا دوقعلا» - ؟

 . يمركلا يعرمل «ةيميت نبا بقانم يف ةيردلا بكاوكلا» - ۳

 ٤ - يمركلا يعرمل «ةيميت نبا ىلع ةمئألا ءانث يف ةيكزلا ةداهشلا» .

 ش . يلوبناتسالل «ينيدلا حالصإإلا لطب ةيميت نبا» ©

 . يلالهلا ميلسل «هيلع ىرتفملا ةيميت نبا» - ؟

 . ةرهز وبأ دمحمل (هرصعو هتايح ةيميت نبا» - ا/

 ' نسحلا وبأ «ةيميت نبا ةايحب صاخ / «ركفلا لاجر نم» - ۸

 . يودنلا

 ا نبل ع E يا ردوا
 .نازوفلل «ةيميت نبا مالسإلا خيش نيدّدجملا مالعأ نم»- ٠

 .ينابيشلل «ةيميت نبا مالسإلا خيش ةايح نم ةعومجم قاروأ» ١

000020 

۳۹ 





 ناره ليلخ دعت: «ىتحملا «قفلدبلا ةنالعلا وهاح

 . ةيبرعلا رصم ةيروهمجب ةيبرغلا ةظفاحم نم
 نم تانيعبرألا يف رهزألا نم جّرختو «(م1415) ماع اطنطب دلو -

 يف (هاروتكدلا) ةيلاعلا ةيملاعلا ةداهشلا ىلع زاخو ءنيدلا لوصأ ةيلك -

 . قطنملاو .ديحوتلا

 .رهزألا ةعماج يف نيدلا لوصأ ةّيّلكب ًاذاتسأ لمع -

 0 ةعماج يف نضَرَدَو يرل رجلا ةكلمملا ىلإ را د

 5 حبصأو .ىرخأ ة ةرم عا مث ا ةيمالسإلا دوعس نب دمحم

 ةاجم افا ورشا ةيلك) ىف ايلعلا تاسارّدلا مسق يف ةديقعلا ةبعشل

 .ةمركملا ةكمب (ًايلاح ىرقلا مأ

 راصنأ EE ماعلا سيئرلا بئان بصنم لغشو «رصم نمل داع

 . ةرهاقلاب اهل ماعلا سيئرلا مث 7 «ةيوبنلا ةنسلا

 نم امهو ءةمالس حاتفلادبعو يفيفع قازرلادبع نايفلسلا ناخيشلا اهب اندافأ (1)
 . هيرصاعم

٤١ 



 روتكدلا عم كرتشا  نيتنسب هتافو لبق - (م۱۹۷۳) ماع يفو -

 «ةيبرغلا ةظفاحم يف ةيمالسإلا ةوعدلا ةعامج سيسأت يف ةمالس حاتفلادبع

 ٠ .اهل سيئر لوأ 0

 . نيتسلا زهاني رمت نع (م191/) ماع ىلاعت هللا همحر يفوت

 .ةجحلا يوق «قحلا يف اديدش دقتغنلا ئفلس هللا همحر ناك

 ةنسلا لهأ ةديقعو ةنسلا رشنو فيلأتلاو ميلعتلا يف هتايح ىنفأ .نايبلاو

 0 ٠ ( 0 0 الا

 :اهنم ؛ةدع تافلؤم هل

 ل ١

 ا الا

 . ةميزخ نبال «ديحوتلا» باتك نع را ا

 . مالس نب مساقلا ديبع يبأل «لاومألا» باتك ىلع قيلعتو قيقحت ۳

 ٤ - يطويسلل «ىربكلا صئاضخلا» بانك دقنو قيقحت .

 . ماشه نبال «ةيوبتلا ةريشلا» باتك “ىلع قيلغتو قيفحت -ه

 . نيدلجم يف ميقلا نبال «ةينونلا ةديصقلا» حرش - 5

 لكانت ف e كلاسمل هدقنو ةيميت نبا» باتك فيلأت - ۷

 . «تايهلإلا

 .اذه انباتك وهو « ةيميت نق «ةيطساولا ةذيقعلا حرش» - ۸ 85

2 
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 «نيدلا موي كلام « ميحرلا نمحرلا «نيملاعلا بر هلل دمحلا

 «هلوسرو هللا دبع ءدمحم انيبن «نيلسرملا فرشأ ىلع مالسلاو ةالصلاو

 بدلا موي ىلإ ٍناسحإب مهعبت نمو هبحصو هلا ىلعو

 :دعب امأ

 هللا همحر ةيميت نبا SS O جل

 يف راصتحخا عم «ةعامجلاو ةنسل a عشا و

 حرش ىلإ اهعضاوم نم ريثك يف جاتحت تناكو « ةرابعلا يف ةقدو .ةظفللا

 كلذ عم نوكيو ءاهرهاوج :نونكم نع راشنلا حيزيو :ءانهضماوغ يجي

 ا ىتح «لوقنلا ةرثكب لالمإلاو ليوطتلاو باهسإلا نع أديعب ًاحرش

 تركنا نق ؛رسيو ةلوهس يف عوضوملا ةدبز مهيطعيو «نيئشانلا كرادم

 ةمحزو «لغاوشلا ةرثك مغر ؛ لمعلا اذه ىلع ٌتمدقأو « ىلاعتو كرابت هللا

 2 ا «هأرق نم لك هب عفني نأ لجو زع هللا الئاس ؛ فراوصلا

 . بيجم ٌبيرق هنإ ؛ ههجول





 ةيطساولا ةديقعلا حرش

 . (ميحرلا نمحرلا هللا مسب)

 [ةلمسبلا] ؟اهب تحتتفا ةروس لك نم ةيا يه له ؛ةلمسبلا يف ءاملعلا فلتخا /شر/
 03 35 4 5 . 0 ١

 ؟ "اهب ءادتبالاب كربتللو روسلا نيب اهب لصفلل تلزنا ةلقتسم ةيا يه وأ

 . يناثلا لوقلا :راتخملاو

 0 يف اهكرت ىلعو .لمنلا ةروس نم ةيآ ءزج اهنأ ىلع اوقفتاو

 ش . ةدحاو ةروسك لافنألاو يه تلج اهنأل ؟ ةءارب

 مهضعب هردق «فوذحمب ةقلعتم ىهو ةناعتسالل ( مسي يف ءابلاو

 لاق ؛ نارقلا ىف درو لكبو «نابراقتم نالوقلاو ءامسا مهضعب دقو العف

 : ىلاعت

 . كبَر مشاب ارقا
 . "چ اهیرجم هللا مساب# : لاقو

 حيحصلا عماجلا» يف ًالّوطم ًاريرحت ركاش دمحأ خيشلا ةلأسملا هذه رّرح )١(
 . ةءارب ىوس ةرؤس لك نم ةيآ ةلمسبلا نأ لإ هيف ضصلخ 5000000

 : قلعلا (۲)

 ) )۳:دوه 5١.
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 نألو « ميدقتلاب قحأ مسالا نألو ؛ًارخأتم دما لعج نسحيو

 «هب اكربتم هنوکب ميركلا مسالا صاصتخا دي روركملاو راجلا ميدقت

 .«ازييمت وأ هل ًانيبعت ىنغملا عوضوملا ظفللا وه مسالاو

 : ىنعمب ؛ةمسلا نم هنإ :ليقف .هقاقتشا لصأ ىف فلتخاو ١

 ل ١

 , اثم امم الر

e ۰ا  eyنر  

 ظ اک ااا

e كير - 

 قاقتشاللا نأل ؛ قتشم ريغ دماج مسا هنإ : ليق ؟ ؛ةلالجلا مس [هللا ةلالجلا مسا]

 رئاسك وهف N «ميدق ىلاعت همساو هس 06

 ..اهتايّمسب موقت تافص نّمضتت ال يتلا ءةضحَملا مالعألا

 )١( ىلعألا : ١

٤٦ 



 . قتشم هنأ عضل

 ؛ ًةيهولاو ٌةَهالإو ٌةَهولأ ُه هللا نلف ليقف .هقاقتشا !دبم يف فلتخاو

 دا : ىنعمب

 اإ ل يس لا ا ار ا ع : ليقو

 لاق اذهلو .دوبعم ی ؛هولأم ىنعمب ؛ هلِإ وهف لوألا حيحصلاو

 :امهنع هللا يضر سابع نبا

 هجا اع ىلع ةيدوبفلاو ةيهلإلا وذ هللا
 هيلع ٌتَبَلَع نكلو ء«لصألا يف ًافصو نوكي قاقتشالاب لوقلا ىلعو

 نمحر هللا : لاقي ؛ ًافاصوأو ارابخأ ءاسمسألا ةيقب هيلع يرجتف :ةيهلعلا

 . خلإ . . . ميحّرلا نْمحّرلا هللا :لاقي امك ؛ يلع حمس ميجر

 ا لا تاما ارك ةا امر ناحل
 ام ىلع «هناحبس هل ةّيقيقح ةفص يهو .ةمحرلا ةفصب ىلاعت هفاصتا ىلع

 ناسحإلا ةدارإك ؛اهمزال اهب دارملا ْنأب لوقلا زوجي الو ءهلالجب قيلي

 . هللا ءا نإ كلذل نايب ديزم يتأيسو .ةلطعملا معزي امك ؛ هوحنو

 يا :امهنيب عمجلا يف تفلتخاو .

 ؛ايندلا يف ءيش لك هتمحر تعسو يذلا (نمجرلا) ب دارملا :ليقف
 صتخي يذلا (ميحرلا)و «ة كل ءالتمالا ىلع ّلدت (نالعف) ةغيص نأل

 ا ق

 :ركاش دمحأ خيشلا ا م اذه ىور(١)

 ٠ .«فيعض ربخلا اذه دانسإ»

 .(۱۲۳ )١./ «ركاش دمحأ : قيقحت ««يربطلا ريسفت» :رظنا

4۷ 

 [ميحرلا نمحرلا]



 . سكعلا ليقو
 ىلع لاد (نمحرلا) نأ ىلإ هللا E ميقلا نبا ةمالعلا بهذ دقو

 5 اذهلو «موحرملاب اهقّلعت ىلع ٌلاد (ميحرلا)و «تاذلاب ةمئاقلا ةفصلا

 ش : ىلاعت لاق ؛نارقلا يف ًايدعتم نمحرلا مسالا ءىجي

 . 206 ًاميحَر َنيِنمْؤملاب َناَكو

 .ًانامحر : لقي ملو
 .امهنيب قرفلا يف ليق ام نسحأ اذهو

 :لاق هنأ سابع نبا نع يورو

 . "”«رخآلا نم فأ امهدحأ .ناقيقر نامسا امه»

 . ىلإ تاملظلا نم مک بريل ةثكئالمو مُكيلع يصب يذأا وم : د بازحالا (1)

 ش . «ًاميحَر َنينمؤملاب َناكو روثلا

 ENT ء(١۷ ص) «تافصلاو ءامسألا» يف يقهيبلا هاور . .(عوضوم) (۲)

 . هب سابع نبا نع حلاص يأ نع يللا نع ناورم نب دخن :هاور دقف «نيباذكلاب

 ۲٤۲(: / ۲) «ناقتإلا» يف يطويسلا لاق

 نبا نع حلاص يبأ نع يبلكلا قيرط سابع نبا ريسفت : ينعي  هقرط ىهوأو»

 . «بذكلا ةلسلس يهف ؛ريغصلا يّدسلا ناورم نب دمحم ةياور كلذ ىلإ ٌمضنا اذإف .سابع

 )١ / ۲١(. «ةنسلا بتك نم ريسفتلا يف هتايورمو سابع نبا ريسفت» :رظناو ش

 نع ناميلس نب لتاقم نع (؟44 / ه) نكن دوم تحس يف يقهيبلا ىورو

 :ًاعوفرم سابع نبا نع كاحضلا

 يناعد يدبع : لجو زع هللا لاق . ميحرلا نمحرلا هللا مسب :دبعلا لاق اذإف ...ه

 .«ناقيقر امهالكو ,نُمحرلا نم قرأ ميحرلاف ءرخآلا نم قرأ امهدحأ «نيقيقر نيمساب

 : يقهيبلا لاق

 = ««ناقيفر» :امه امنإو .لصألا يف عقو فيحصت اذه :ليق ؛ «ناقيقر» :هلوقو»
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 سا اجلا مسالا اتعن ةلمسبلا يف (نمحرلا) نوك مهضعب عنمو
 .اهب ُتَعنيال مالعألاو «هريغ ىلع قلطُي ال رخآ لع

 (نمحرلا ) ف « ةيفصولا ىنعم نم هيف ام رابتعاب هل تعن هنأ حيحصلاو
 ىرج ٌةفص وه ثيح نمف «ُهَتيفصو ُهَتيمسا فانت الو .هفصوو ىلاعت همسا
 دورو لب « عبات ريغ نارقلا يف درو مسا وه ثيح نمو هللا مسا ىلع ًاعبات

 : ىلاعت هلوقك ؛ ملعلا مسالا

 را شرعلا ىلع نرل

 :لاق هنأ هلل يللا نع كود لل ُدْمَحلاد/رش/

 ءرتبأ «عطقأ وهف ؛ يلع ةالصلاو هللا دمحب هيف ْأَدْبُي ال مالك ّلك»

 .(١«ةكربلا قوحمم

 .«ىلاعت هللا ءامسأ نم قيفرلاو =

 :دماح يلعلادبع هققحم لاق

 نبا نم عمسي مل كاحضلاو . مهتم ناميلس نب لتاقمو . ةلاهج هيفو .فيعض هدانسإ»

 ْ . «سابع

 60م :هط )١(

 - + 71 ۱۳) اکل يف يدهلا : : باب) بدألا e هاور . (فيعض) )(

 . مهريغو «دمحأ 8 ۰ هجام نباو .(نوع

 ش . )۹ مقر) «راكذألا» يف يوونلا هنسحو

 = أدبي ال لاب يذ رمأ لك» : ظفلب (407 مقر) «ةفيعضلا ةلسلسلا» يف ينابلألا هدروأو

۹ 



 ةا ي و

 نا امهنيب ضاعت الو «نيتياورلاب المع امهنيب فلؤملا عنج تااذهلو

 تلمح لاقي ّمذلا دص دمحلاو . يفاضإو يقيقح :نامسق ءادتبالا

 ديمحو درمجام وهف دمو اذمكمو اديج هدبحا لجبلا

 .ىرخألا دعب ةرملا هيلع ىنثأ :- ديدشتلاب هللا دّمح :لاقيو

 .هلل دمحلا :لاقو

 وأ ناك همن < قراشتالا ليمجلا ىلع نانسللاب ءانثلا ره لمحلاو دق

 . هتعاجش ىلع هتدمحو .هماعنإ ىلع لجرلا تدمح :لاقي ؛اهريغ

 نالو و س ی اا

O Cl 

 ةا 5 ءانمشلا تاقا

 اا اا يناسلو يدي

 ناعمتجي «هجو نم صوصخو مومع ركشلاو دمحلا نيبف ؛اذه یلعو

 سيل ام ىلع ناسللاب ءانثلا يف دمحلا درفنيو .ةمعنلا ىلع ناسللاب ءانثلا يف

 :هنع لاقو .«ةكرب لك نم قوحسم .رتبأ .عطقأ وهف ؛ يلع ةالصلاو هللا دمحب هيف =

 ا .(عوصوم»

 :هنع لاقو .ةفلتخم ظافلأب (4؟8١5- )55١15 «عماجلا فيعض» يف اضيأ هدروأو

 ١ . . (فيعض»

 . هفعض ببس نيبو ٠ كانه هجيرخت يف لاطأ دقف ؛(7و ١ مقر) «ءاورإلا» :رظناو

 :(۳۹۸۰) e عماج» يف طوؤانرألا لاقو

 . «ريكانم هل .قودص وهو « ن نمحرلا دبع نب ةرق هدنس يف»

0۰ 



 ىلع حراوجلاو بلقلاب ءانثلاب ركشلا درفنيو «ٌيزايتخالا ليمجلا نم ةمعنب

 . سكعلاب ركشلاو هلآ ٌصخأو .ًاقّلعتم معأ ُدمحلاف

 : ميقلا نبا لاق دقف ؛حدملاو دمحلا نيب قرفلا امأو

 دب الف هعيظعتو «هبح عم .دومحملا نساحم نع ٌرابخإ دمحلا نإ»

 . رجم رابخإ هنإف ؛حدملا فالخب ؛ريخلاب ةدارإلا نارتقا نم هيف

 دامجللو تّيملاو ّيحلل نوكي هنأل ؛ ًالوانت ٌمسوأ دملا ناك كلذلو
32 

 .اضيأ

 ةققحملا دمحلا دارفأ لك لوانتيل ؛قارغتسالل دمحلا يف (لا)و

 اذهو هلل تباث لماكلا دمحلا نأرا" :هانعمو ‹سنجلل : ليقو ةردغملاو

 ْنَم ذإ ؛ هلامج .توعنو هلامك تافص نم هيلع ٌدَمْحُي ام لک توبث ىضتقي

 رابتعا لکبو هجو لك نم ادومحم نوكي "[الو ءهجو نود هجو نم ٌدومحم

 : ٠ . ((29[اهببسي هدمح نم صقنل ؛ ةدحاو ةفص

 اذإ ؛اذكب هلسرأ :لاقي ؛ةلاسرلاب ثعب نَم وه ةغللا يف لوسرلا

 )١( ؟) «دئاوفلا عئادب» / 9(.

(MD -ميقلا نبال هانعمو ءهلوق نم مالكلا  . : 

 خيشلا كلذل راشأ دقو ءاهل حراشلا لقن نم تطقس «قايسلا اهيضتقي ةدايز ()

 .ءاتفإلا ةعبط يف يراصنألا

 )٤( «نيكلاسلا جرادم» :رظناو « ميقلا نبا ظفاحلا مالك ةمتت )١ / 514(.

 ها

 دمحلا نيب قرفلا]

 (حدملاو



 نيب قرفلا]

 [يبنلاو لوسرلا

 لسو تلا لر :هعمجو .هغيلبتو هتيدأت هيلإ بلط

 .- امهمضب

 ر ٤ 001 » ش 5

 رماو « عرشب هيلإ ّيحوا ءرح «ركذ .ناسنإ :عرشلا ناسل يفو

 . يبن وهف ؛ غيلبتلاب رمؤي ملو «هيلإ ّيحوأ نإف

 .)لوسر ريغ ابن نوكي دقف «سکع الو .ٌيبن لوسر لكف

 . ليي ٌدمحم انه برلا ريمض ىلإ فاضملا لوسرلاب دارُملاو

eىلاعت و يف امك ا نايبلا : ةغللا  : 

 ل ىنعملا نإف

 ٠ : هلوق يف امكو
 .© «ًاروُمك امو ًاركاَش اّمِإ ليِبَسلا ُماَنْيَدَه انإ»

 لوقلا اذه نأ ١4( ص) «تالاسرلاو لسرلا» هباتك يف رقشألا رمع خيشلا ركذ )١(

 انّلَسْرأ امو: هلوق يف ءايبنألا لسرأ هنأ ىلع صن هللا نأل ؛ ديغب هنأو ءاملعلا دنع عئاشلا وه

 الو ءطقف ٍدحاو ناسنإل ًايحو هللا لّرني نأ نكمي ال هنأو ء4 . . . يبن الو ,لوُسَر ْنِم َكلْبَق نم

 هعمو ّيبنلاو .طهرلا هعمو ٌيبنلا تيأرف .ممألا يلع تضرُع» :لوقي ةي يبنلاو .ًادحأ هغلبي .

 .«ملسمو يراخبلا هاور « . .دحأ هعم سيلو يبنلاو .نالجرلاو لجرلا

 ءديدج عرشب هيلإ يحوأ نم لوسرلا نأ :لوسرلاو يبنلا نيب قرفلا يف هحُجر يذلاو
 برقألا وهو .كلذك ليئارسإ.ينب ءايبنأ رثكأو .هلبق نّم عرش ريرقتل ثوعبملا وه يبنلاو

 . ملعأ هللاو ,باوصلل

 . ۱۷ :تلصف (۲)

 : :ناسنإلا ةهز

 نحب



 ؛نآرقلا هب ُفّصوي اذهلو «سانلا عيمجل ماع ىنعملا اذهب ىدهلاو

 .. مونا يه يتّلل يدُهَي نآرقلا اذه نإ : ىلاعت هلوق يف امك
 : ىلاعت هلوق يف امك ؛ ةي لوسرلا هب فصويو

 .04 ميقتْسُم طارص ىلإ يِدْهَتَل كْنإو»
 هللا ءاشي نّمب ًاّصاخ نوكيف .ماهلإلاو قيفوتلا ىنعمب ىدهلا يتأي دقو

 .04 مالسإلل ُهَرْدَص ُحَرْمَي ُهيِدْهَي نأ ُهللا درب ْنَمَفل : ىلاعت لاق ؛هتياده .
 : ىلاعت لاق ؛ هلوسر نع هللا هافن اذهلو

 .94هاَشَي ْنَم يِدْهَي هللا َّنِكلو َتْيَبْحَأ ْنَم يدهن آل كنإ8
 تارابخإلا نم ةَ ٌئبنلا هب ءاج ام 15 :انه ىدهلاب دارملاو

 :.حلاصلا لمعلاو:« عقانلا :ملعلاو:. خيحضلا ناميإلاو اا

 : ناعم ةدعل يتأي نيّدلاو

 .©4(نيّذلا موي كلام : ىلاعت هلوق يف امك ؛ ءازجلا :اهنم

 .©:ناَدُي ىتفلا ُنيِدَي امك : مهّلوق ُهنمو

 ۹ :ءارسإإلا (۱)

 ) )۲:ىروشلا ٥۲ .

 ه :ماعنألا (۳)

 )٤( :صصقلا ٦ه .

 . ٤ :ةحتافلا (ه)

 / ۲) «لماكلا» يف يدع نباو .(599 صر «دهزلا» يف يقهيبلا ىور (7)

 نكف « ماتی ال ناّيَّدلاو ء ىسنب ني ال مثإلاو ءىلبي ال ربلا» : اعوفرم رمع نیا ثيدلح نم ۸۲

 . فيعض دانسإب 5 نيدت امك .تئش امك

 5 اضيأ فعن ةانشإب ؛ ءادرّدلا ىبأ یلع ًافوقوم ( صر «ذهزلا» ىف دمحأ هاورو

or 



 . عضخو لذ : ىنعمب ؛هل ناد :لاقي ؛دايقنالاو عوضخلا :اهنمو

 .هب ةا دوا : ىنعمب ؛اذك ىلع وأ ءاذكب هللا ناد لاو

 نم ةي هللا لوسر هب هللا لسرأ ام عيمج :انه نيدلاب دارملاو

 . ةيلعف مأ «ةيلوق مأ تناك ةيداقتعا ؛ عئارشلاو ماكحألا

 نيدلا : يأ ؛هتفص ىلإ فوصوملا ةفاضإ نم قحلا ىلإ هتفاضإو

 لا

 «تباثلا : هب دارملاف .بجوو تبث اذإ ؛ٌقحَي ٌّقَح ردصم : قحلاو

 .هل ةقيقح ال يذلا لطابلا : هلباقيو . عقاولا

 وهو «(لسرأ) ب ةقلعتم يهو «ليلعتلا مال «هرهظيل» : هلوق يف ماللا

 اهلك نايدألا ىلع ًايلاع هلعجيل ع ؛ةبلغلاو ولعلا : ىنعمب ؛روهظلا نم

 00 . ناهربلاو ةجحلاب

 ادع ام وهو «لطاب نيد لك هيف لخديف .سنجلل «نيدلا» يف (لا)و

 4 ا ٠ . مالسإلا

 ؟ةداهشلا' قم'امإ ونهو دهش نع علام وهو ( ليعق' :كيهتلاو
 : ىنعملاو .روضحلا : ىنعمب ؛ةداهشلا نم وأ «مالعإلاو رابخإلا : ىنعمب

 هع كيل نلت اا + ةلوشر ی کک ر

 1 .ٌءيش

 ىلع هلل ةتباث لامكلا فاصوأ عيمج نأ مدقت امل يلامجإلا ىنعملاو

 .اهمتأو هوجولا لمكأ

 «ةرهتشملا ثيداحألا يف ةرثتنملا رردلا»و .(4704) «عماجلا فيعض» :رظنا 0

 00064 مقر) .غابصلا : قيقحت « يطويسلل

6: 



 نم ٌدحأ يصحي ال يتلا .هدابع ىلع همعن هناحبس هيلع دمي اممو

 ةمحر قحلا نيدو ىدهلاب يي ًادمحم هلاسرإ اهمظعأو ءاهَّدع قلخلا
 ,ناهربلاو ةجحلاب نايدألا عيمج ىلع هرهظيل ؛نيقتملل ىرشبو «نيملاعلل

 ةقيقحو .هلوسر قدص ىلع ًاديهش هللاب ىفكو ..ناطلسلاو نيكمتلاو زعلاو
 .هب ءاج ام

 ET هلوسرل او هلعفو ا نوكت هناخبس هتداهشو

 . .نيبملا قحلا وه هب ءاج ام نأ ىلع ةعونتملا نيهاربلاو

 . هيج هب رار هل كيرش ال هدو هلل الإ ل هل آل نأ ُدَهْشاَو)

 الو .هتوبثو هتحصل داقتعاو .هب ملع نع ءيشلاب رابخإلا : ةداهشلا /شر/

 اهيلع ٌبلقلا أطاوو ءناعذإلاو رارقإلاب ةبوحصم تناك اذإ الإ ةداهشلا ربتعت

 لوسَرَل َكَّنِإ ُدَهْشَنل : مهلوق يف نيقفانملا بذك دق هللا نإف ؛ّناسللا
 .()مهتنسلأب اولاق مهنأ عم ؛ هللا

 ةملك اهيلع ت تقفل يتلا .ديحوتلا ةملك يه : «هللا الإ ةلإ الدو

 مهتاوعد ةصالخ يه لب ‹ نيعمجأ مهيلع همالسو هللا تاولص لسرلا ش

 ؛هاحر بطقو .هرمأ حتتفم اهلعج الإ مهنم لوسر نم امو .مهتالاسر ةدبزو

 : ةَ انيبن لاق امك

 دقف ؛اهولاق اذإف « هللا الإ هلإ ال : اولوقي ىتح سانلا لتاقأ نأ ُثْرمأ»

 :هلوق يف نوقفانملا ةروس نم ىلوألا ةيآلا يف ميل هللا بيذكت حراشلا ينعي )١(

 نإ ُدَهْشَي ُهللاو ُهَلوُسَرَل َكّنإمَلْعَي ُهللاو هللا ُلوُسَرَل َكَنِإ ُدَهْشَن اوُلاَق نوقفانُملا َكَءاَج اذإ»
 . 4نوبذاكأل َنيقفانملا
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 .©0(لجو زع هللا ىلع مهباسحو ءاهقحب الإ مهلاومأو مهءامد ينم اومضع
 تابثإلاو يفنلا ىلع اهلامتشا رابتعاب ديحوتلا ىلع ةملكلا هذه ةلالدو

 .دحاو هللا :انلوقك ؛دّرجملا تابثإلا نم غلبأ وهو ءرصحلل يضتقملا

 ٌلدتو «ىلاعت هللا ىوس امع ةيهلإلا يفن ىلع اهردصب لدت يهف ءللثم
 ' .هدحو هل ةيهلإلا تابثإ ىلع ا

 . هللا الإ - دوجوم - قحب دوبعم ال : هريدقت ربخ رامضإ نم اهيف دب الو

 ةملك هيلع تلد املا ديكأت وهف ل كيرش ال هدحو» :هلوق امأو

 ١ . ديحوتلا

 : دارملاو .«دهشأ» : لعفلا: ىنعمل دكوم ٌردصم «هب ًارارقإ» : هلوقو
 . ناسللاو بلقلا رارقإ

 هب دارملاف اغلا يف لجو زع هلل اصالخإ : يآ ؛ (ًاديحوت» : هلوقو

 . تابثإلاو ةفرعملا ديحوت ىلع ينبملا يبلطلا يدارإلا ديحوتلا

 هلآ ىَلَعو هْيَلَع هللا ىَلَص هوس ُهُدِبَع ًادّمَحُم ذأ ُدَهْشَأو)
 0١ درتي لتر خس
 هلل ةداهشلاب ةنورقم ةيدوبعلاو ةلاسرلاب لي لوسرلل نايا ورا

 عمقا 7517 / ۳) ةاكزلا لوأ يف يراخبلا : ةفلتخم ظافلأب i (حيحص) (۱)

 الإ هْلِإ ال : اولوقي ىتح سانلا لاتقب رمألا : باب) ءناميإلا يف ملسمو «نيدترملا ةباتتسا يفو

 .دواد وبأو .يئاسنلاو «يڌمرتلاو «(يوون - )١ / ١4" (هللا لوسر دمحم هللا

 .(47- "8 مقر) «لوصألا عماج» :رظنا

 . سنجلل ةيفانلا الل ,رتتسم ربخل ريدقت ةملكلا هذه نأ فلؤملا ينعي (۲)

 هك



 نع امهادحإ 8 الف يم لک نم دب ال هنأ ىلإ ةراشإلل ؛ديحوتلاب

 .دهشتلا يفو «ناذألا يف امهنيب نرق اذهلو «ىرحخألا

 : 204 كّرْكذ كل انعَفَرَول : ىلاعت هلوق ريسفت يف مهضعب لاقو

 ٠ . )0( يعم تركُذ الإ دال : ينعي

 فصوي ام ىلعأ امهنأل ؛ ةيدوبعلاو ةلاسرلا يفصو نيب هل عمج امنإو

 : ش ظ .دبعلا هب

 مان نسا لاق امك ؛اهلجأل َقْلخلا .هللا َقَلَح يتلا ةمكحلا يه :ةدابعلاو

 ظ .4نودّبعيل الإ سْإلاو نجلا ُتْقَلَخ امو : ىلاعت

 اقف دلتا هادا اكو اغلا كنف قيقحت يف قولخملا لا

 . هتجرد تلعو .هلامك دادزا ؛ ةيدوبعلل

 ا فرس و آیا د اقليم دق هقللا نقد ادق

 لزا يذلاب يّدحتلاو «هيلإ ءاحبإلاو هللا ىلإ ةوعدلاب همايقو هب ءارسإلاك
 . هيلع

 )١( ؛ :حرشلا .

 :ةيآلا هذه ريسفت يف لاق هنأ دهاجم نع حص (۲)

 .«هللا لوسر ًادمحم نأ دهشأ ءهللا الإ هلإ الأ دهشأ : يعم َتْركُذ الإ ُرَكْذأ الد
 :(85 ص) يضاقلا قاحسإ نبال «يبنلا ىلع ةالصلا لضف» يف ينابلألا لاقو

 .«لسرم يسدق ثيدح وهف « حيحص لسرم هدانسإ»

 : هعفر يردخلا ديعس يبأ ثيدح نم «فيعض دانسإب (077 / ۲) ىلعيوبأ یورو

 . «يعم تركذ ثركُذ اذإ»

 .(049 / ۸) «روثنملا رّدلا» :رظناو

 .ه5 :تايراذلا (*)

 هال



 [ةالصلا ىئنعم 1

 دف نيذلا وخلا لما ىلع دربلا ىلإ انفي ةيدوبعلا تسوي هنو

 لالض لعفي امك ؛ةيهولألا ةبترم ىلإ هنوعفريو «هردق لوسرلاب نوزواجتي
 : لاق هنأ ةَ هنع حص دقو ملل يع درعا

 :اولوقف دبع انأ امنإو ,ميرم نبا ىراصنلا ترطأ امك ينورطت الر

 .‹)«هلوسرو هللا دبع

 ام هتيدوبع . لامکب دبعلا فارتعا نمضتت ت ةداهشلا هذه نأ د دوضقملاو

 ا وا عیمج قاف هنأو .هتلاسر لامكو «هبرل

 هعيطيو «هب ربخأ ام لك يف دبعلا هقدصي ىتح ةداهشلا هذه متت الو

 . هنع ىهن امع يهتنيو ءهب رمأ ام لك يف

 : ىلاعت لاق ؛ءاعدلا :ةغللا يف ةالصلا

 . 0چ ْمُهَّل نكس كتالص نإ ْمِهيِلَع لس

 ا هركذ ام وه هلوسر ىلع هللا ةالص يف ,ليق ام حص

 :لاق ؛ ةيلاعلا شا نع (ةحيحص)»

 . «ةكئالملا دنع هيلع هؤانث : هلوسر ىلع هللا ةالص)

 ثيدحلا يف امك ؛رافغتسالا ةكئالملا نم ةالصلا نأ روهشملاو

 يف - هنع هللا يضر  باطخلا نب رمع ثيدح نم يراخبلا هاور .(حيحص) () ٠

 ءءايبنألا يفو .(حتف ١55 / ۱۲) (تنصحأ اذإ انزلا نم ىلبحلا مجر :باب) .دودحلا

 . (حتف - ٤۷۸ / 5) (َمَيْرَم باتكلا يف ركذاوإ : هللا لوق : باب)

 ) )۲:ةبوتلا ٠١۴۳ .

 هتكئالمو هللا َّنِإ8 :باب) .ريسفتلا يف مزجلا ةغيصب ًاقّلعم يراخبلا هاور (*)

 لنو اک ىف ىيضاقلا قاحسإ نبا ةليقوو +( عتق - 8677 2و( يتلا "قلع نوب
 . «نسح فوقوم هدانسإ» : ينابلألا لاقو .(85 ص) قي يبنلا ىلع ةالصلا

0۸ 



 | لا

 ؛ هيف ىّلص يذلا هسلجم يف ماد ام مكدحأ ىلع نولصي ةكئالملاو»

 .٠)«همحرا مهللا هل رفغا مهللا :نولوقي

 . ءاعّدلاو عرضتلا : نييمدآلا نمو

 ارجو ا نم هو ف هةر ت وف مه فلا
 ٠ مشاه ونب مهو ,ةقدصلا مهيلع تَمُْرَح نم انايحأ مهب داري ةي هلآو

 . هنيد ىلع هعبت نّم لك ًانايحأ مهب داريو «بلطملا ونبو

 تو نا ر وون ا فلدلا ام الا
 فا ا ع الوب اوا لما لغ رهو الآ اهم الا

 . ماجحلا لآو ,فاكسإلا لآ : لاقي الف ابلاغ

 .ًانمؤم هتايح لاح هيقل نم لك مهو كي هباحصأ بحصلاب دارملاو
 . كلذ ىلع تامو

 هل بلط : ىنعمب ؛ةيلع ًاصيلست ملسا نم ندم مسا :مالسلاو

 ةءاربلا :هانعمو « ىلاعت هئامسأ نم مسا وهو «هوركم لك نم ةمالسلا

 يف نينمؤملا ا ىلع ا يذلا وأ ,بويعلاو صئاقنلا نم صالخلاو

 ش ١ .ةرخآلا

 سلج نم :باب) ءناذألا يف يراخبلا هاور ثيدح نم ءزج وهو .(حيحص) )١(

 مدسمو .قلخلا ءدب يفو .دجاسملا يفو .(حتف - ٠٤١ / ۲) (ةالصلا رظتني دجسملا يف

 هاورو «(يوون ١١ / ه) (ةالصلا راظتناو ةعامجلا ةالص لضف :باب) .دجاسملا يف

 ظافلأب ؛ «إطوملا» يف كلامو .«عدنسملا» يف دمحأو , يئاسنلاو . يذمرتلاو .دواد وبأ :ًاضيأ

 ,ةيزاقتم
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 ٠ «يدعتملا (داز) نم لوعفم مسا وهو نامل ل ةفص «اديزم»و

 .هيف ًاديزم :ريدقتلاو
 مايق ىلإ ةروصنملا ةّيجائلا 3 هلآ *[داقتغا اذهف ؛ُدْعَب اًمأر)

 . (ةَعاّمَجلاو َةْنُّسلا لهآ : ةَعاّسلا

 ناكو .دوصقملا يف عورشلا ىلع ةلالّدلل اهب ا ةملك : «دعب امأ» /رش/

 امهم :نييوحنلا دنع اهريدقتو «هبتكو هبطخ یارک اهلمعتسي هيَ يبنلا

 .دعب ءيش نم نكي
 دئاقعلا نم فّلؤملا اذه هنّمضت ام ىلإ «اذه» :هلوقب ةراشإلاو

 ش .«. . .هللاب ناميإلا وهو» : هلوق يف اهلمجأ يتلا ةيناميإلا ا

 دقع : ىنعمب ؛هل ةديقع هذختا اذإ ءاذك دقتعا ردصم :داقتعالاو

 لَمْعَتَسا مث ء(لبحلا دقع) نم هلصأو ءهب هلل نادو .بلقلاو ريمضلا هيلع
 . مزاجلا داقتعالاو ميمصتلا يف

 ي ا ريق يب لو. ا

 :- مالسلا هيلع  هلوق نم ًاذخأ «ةروصنملا ةيجانلا» اهنأب اهفصوو ا

 .مهلذخ نَم مهرضي ال :ةروصتم قحلا ىلع يما نم ةفئاظ ازت الو

 .‹«هللا رمأ يتأي ىتح

 الر ل يبنلا لوق :باب) .ةنسلاب ماصتعالا يف يراخبلا هاور .(حيحص) )١(

 لازت ال» : في يبنلا لوق : باب) .ةرامإلا يف ملسمو «(حتف - ۲۹۳ / )١ (« . . .ةفئاط لازت

 . مهريغو .دمحأو .هجام نباو .يذمرتلاو .دواد وبأو «(يوون - )١./ 7٠١ (« . . . ةفئاط

 . طوطخملا نم تطقس *



 :رخآلا ثيدحلا يف هلوق نمو

 الإ رانلا يف مهلك : ةقرف نيعبسو ثالث ىلع ةمألا هذه قرتفتس»
 .(20(يباحصأو مويلا هيلع انأ ام لثم ىلع ناك نم يهو «ةدحاو

 ةنسلا لأ ٠ . ةقرفلا نم لدب ؛ «ةعامجلاو ةنسلا لهأ» : هلوقو

 1577 لبق هباحصأو ةي هللا لوسر اهيلع ناك يتلا ةقيرطلا : ةنسلاب دارملاو
 . تالاقملاو عدبلا روهظ

 فلس انه مهب دارملاو ,نوعمتجملا موقلا :لصألا يف ةعامجلاو

 نم حيرصلا قحلا ىلع اوعمتجا نيذلا «نيعباتلاو ةباحصلا نم ةمألا هذه
 . لكك هلوسر ةنسو ىلاعت هللا باتك

 . اک 5 يو ص 5 ع 7 وا

 ناميإلا ناكرأ] دعب ثعبلاو TE . هبتكو . هتكئالمو ‹ هللاي ناميإلا وهو )

 [ةتسلإ 7 0 م 0 . ا
 .(هرشو هريخ ردقلاب ناميإلاو .توملا

 نمآ اذإ الإ ٍدحأ ُناميإ متي الف .ناميإلا ناكرأ يه ةتسلا رومألا هذه /ش/

 )١( :باب) .ناميإلا يف صاعلا نب ورمع نب هللا دبع نع يذمرتلا هاور . (نسح) .

 (ةفحت - ۳۹۷ / ۷) (ةمألا هذه قارتفا يف ءاج ام . ٠

 اهديناسأ ةمألا قارتفا ثيدح» :(70 / ۳) «ءايحإلا جيرخت» يف يقارعلا لاق

 .ه .أ '. (دايج ١

 .(179 مقر ””ص) «فاشكلا جيرخت» يف ظفاحلا اهدانسإ نسحو

 يف ةمألا حصن» : هتلاسر يف يلالهلا ميلس خألا ةمألا هذه قارتفا ثيداحأ عمج دقو
 .(۹-۲۷ ص) تئش نإ اهعجارف .«ةمألا هذه قارتفا ثيداحأ مهف

5١ 



 ناميإلا]

 [ةكئالملاب

 [بتكلاب ناميإلا]

 َدَحَج ْنَمَف «ةنسلاو باتكلا هيلع َّلد يذلا حيحصلا هجولا ىلع ًاعيمج اهب

 505ه 09
 هلك يبنلا ىلإ ءاج نيح «روهشملا ليربج ثيدح يف اهلك تّركُذ دقو

 :لاقف ؟ناسحإلاو ناميإلاو مالسإلا نع هلأسي يبارعأ ةروص يف

 دعب ثعبلاب نمؤتو «هلسرو ءهبتكو ءهتكئالمو «هللاب نمؤت نآ» ٠

 . ىلاعت هللا نم هرمو هولح ؛؟20هرشو هریخ ردقلابو «توملا
 .ةلاسرلا يهو .ةكولألا نم ئ هلصأو «كْلَم عمج : ةكئالملاو

 .هقلخ نوؤشب مهلكوو .هتاوامس مهنكسأ « لجو زع هللا قلخ نم عون مهو

 .نورمؤي ام نولعفيو مهرمأ ام هللا نوصعي ال مهنأب هباتك يف مهفصوو

 . نورتفي ال راهنلاو ليللاب هل نوحبسي مهنأو

 يف لامعأو تافص نم مهقح .يف درو امب ناميإلا انيلع بجيف

 نينا نقلا دل ا نإف ؛كلذ ءارو اًمع كاسمإلاو ءةنسلاو باتكلا

 .هلوسرو هللا اعام الإ اهتم ىلعتاال

 e : ىنعمب ؛بتكلا نم وهو «باتك عمج :بتكلاو

 . مالسلاو ةالصلا مهيلع لسرلا ىلع ءامسلا نم ةلّزنملا بتكلا اهب دارملاو

 هب حتتفي ثيدح لوأ وهو .ملسم هاور .روهشملا ليربج ثيدح نم ٌءزج اذه (۱)

 4509 / ۱۲) (ردقلا :باب) .ةنسلا يف دواد وبأ هاورو «(يوون - 55094 / ۱) حيحصلا

 ثيدح نم مهلك ؛ (مالسإلا تعن :باب) .ًاضيأ هيف يئاسنلاو .ناميإلا يف يذمرتلاو «(نوع

 ٠ . هنع هللا يضر باطخلا نب رمع

 رذ يبأو ةريره يبأ 00 ؛ هجام نباو .دواد وبأو «ملسمو «يراخبلا هاور امك

 .امهنع هللا يضر

1۲ 



 ىسوم ىلع تلزنأ يتلا ةاروتلاو « ميهاربإ فحص :اهنم انل ا
 ىلع لنا يذلا روبّزلاو 50 يذلا ليجنإلاو < اولألا ف

 نميهملاو ءاهل قّدصملا وهو .ًالوزن اهرخآ وه يذلا ميركلا نارقلاو «دواد
 .. ًالامجإ هب ناميإلا بجي اهادع امو ءاقلغ

 هرمأو عرشب هيلإ هللا تیا نم هنأ مدقت دقو «لوسر عمج : لسرلاو

 ةسمخ مهو «مهنم هباتك يف هللا ىّمس نب اليصفت نمؤن نأ انيلعو
 : هلوق يف رعاشلا مهركذ «نورشعو

 هم 4اتتجح 2 يف
0 o 

 مهو و یقبیو رشع د دعب نم :

 اذكو حلاص توف دوه سيردإ

 اوُمتخ دق راَبخملاب مذا نيا د

 نعم ىلع الامجإ مهب نمؤنف ؛ ءايبنألاو لسرلا.نم ءالؤه ادع نم مامأو

 e نع ثحبلا انسفنأ فلكن نأ نود لاسو مهنوبنب داقتعالا

 : ىلاعت لاق ؟ ؛هملعب هللا ضصتخا اهم لذ نإف . مهئامسأو

 e م 0 0 ا ينعي 0

 بوو( ۷) َناَمْيَلسو © واد )2( هير نمو 1 نم اًنيَدَه ا 3€ اًنيَدَه اک ترق

 (1) اًيرَكَرَو )1١( . َنيِنِسْحملا يزن كلذكو َنوُراَهو ٠ ر ىَسْوُمَو (4) فسوَيو (۸)
 عسيلاو (١) لیعامسإو )٠١( . َنيِحْلاَّصلا ّن نم لك سالو )١4( یّسیعو (۱۳) ییحیو

 ةعبس يقبو : یک ا ءالؤهف .# َنيِمّلاَعلا ىلع انْلَضَف الو ًاطولو (۱۸) سویو (۱۷)

 . يناثلا تيبلا يف مهركذ ءايبنأ
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 [لسرلاب ناميإلا]



 [ثعبلاب ناميإلا]

 هاه مه مب 5206

 . 0 كيل

 زع هللا مهرمأ ام ىلع هب اولسرأ ام عیمج ارنب مهتاب ناميإل بجيو

 نم نوموصعم مهنأو «هلهج هيلإ راما نانخا عیال اني هونيبو «لجو

 .ةدالبلاو نامتكلاو ء ةنايخلاو بذكلا

 «ميهاربإو دمحم : مهنأ روهشملاو مزعلا ولوأ مهلضفأ نأو

 | : ىلاعت هلوق يف أعم اوركذ مهنأل ؛ حونو « یسیعو « یسومو
 ىسومو میهاربإو حون ْنمو كنمو ْمُهَقاَنْيم نسل نم اَنْذَحَأ دوم

 ٠ . ۰04 ميرَم نب ىسيعو

 امو كيلإ انيك يذلا ب هب ىّصَو ام نيل نم ْمُكَل ىلا هلوقو

 . ٠04 هيف اوقفت الو َنيّدلا اومُيقأ نأ ىسيعو ىسومو ميهاربإ هب انيَصَو

 ناسل يف هب دارملاو «كيرحتلاو ةراثإلا :لصألا يف «ثعبلا»و

 « مهنيب ءاضقلا لصفل ؛ ةمايقلا موي ءايحأ مهروبق نم ىتوملا جارخإ : عرشلا

 وب ارش رد لاق لمعي قمري هر اره رك: لاق معي و

 هنأ وهو «هباتك يف هللا اهنيب يتلا ةفصلا ىلع ثعبلاب ناميإلا بجيو
 اقلخ اهؤاشنإو ءايندلا يف تناك يتلا داسجألا ءازجأ نم لّلحت ام ٌعمج

 . اهيلإ ةايحلا ةداعإو اچ

 رقأ نم امأو «رفاك - ىراصنلاو ةفسالفلاك - ينامسجلا ثعبلا ركنمو

 )١( :ءاسنلا ٠١٤ .

 ) )۲:بازحألا ۷.

 ) )۳:ىروشلا ۱۳ .
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 يف تناك يتلا ا يف حاورألا ثعبي هللا نأ معز هنكلو هب

 ۰ . قسافو عدتبم وهف ؛ايندلا

 حتفب  ءيشلا تردق :لوقت ,ردصم لصألا يف وهف ؛ «ردَقلا» امأو

 راد تطل ا5 اردو ارذكد اهرسكب  هردقأ  اهفيفختو لادلا

 ءايشألا ريداقم ملع لجو زع هللا نأ عرشلا ناسل يف هب دارملاو

 اهبتك هنأو ا ا ESS هتردقب اهدجوأ مث : .ًالزأ اهنامزأو

 :ثيدحلا يف امك ؛ اا لبق حوللا يف

 : لاق ؟بتكأ امو :لاق .بتكا :هل لاقف .ملقلا هللا قلخ ام لوأ»

 .©0(نئاك وه ام لک بتكا

 : ىلاعت لاقو
 ْنِم باتك يف لإ مكس يلو ,ضألا يف ٍةَبِصُم ْنِم َباصأ امه

 . اهرب نأ لبق

 هباتك يف ُهَسْفَن هب َفَصَو اَمب ُناميإلا : هللاب نامُيإلا َنمو)

 الو بيرك ؛ةلب دمحم ُهَّلوُسَر هب ُهَفَصَو امبو «زيزعلا

 . ۰0( ليثُمَت الو فییکت ريغ نمو « ليطغت

 دعب ليصفتلا يف ٌعورش اذه :«خلإ . . . هللاب ناميإلا نمو» : هلوقو /ش/

 )١( ص) هجيرخت يتأيس .(حيحص) ۲۲۲(.
 ) )۲ش . ۲۲ :ديدحلا

 همحر فلؤملا مالك نم ملعا : «ةيطساولا» ل هحرش يف نيميثع نبا .خيشلا لاق (۳)

 [سدقلاب ناميإلا]

 = نم نوربتعي ال ةيديرتاملاو الثم ةرعاشألاف « مهتقيرط يف مهفلاخ نم مهيف لخدي ال هنأ هللا
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 [فيرحتلا ىنعم]

 ةّئسلا لهأ ناميإ ةلمج نمو :ىنعملاو «ضيعبتلل انه (نم)و «لامجإلا

 ناميإلا وهو ءاهساسأو لوصألا مظعأ وه يذلا لوألا لصألاب ةعامجلاو

 .خلإ .. هس تصر اهي زي موا هللاب

 نونمؤي مهنأ ينعي ؛هلبق ناميإلاب ٌقّلعتم «فيرحت ريغ نم» : هلوقو

 ؛ ةلطابلا ا هذه لک نم يلاخلا فلا اذه ىلع ةيهلإلا تافصلان

 > ٠ .ليطعت الب ًاهيزنتو «ليثمت الب ًاتابثإ

 ههجو نع ءيشلا تفرح : مهلوق نم ذوخأم لصألا يف فيرحتلاو

 ا فرخ
 ا ا ىنعملا نع هتلامإ : مالكلا فيرحتو

 E نت ةئيرق نم هيف دب الف « حوجرم لامتحاب الإ ظفللا هيلع لدي
 يف هباحصأو ةي يبنلا هيلع ناك امل نوفلاخم مهنأل ؛بابلا اذه يف ةعامجلاو ةنسلا لهأ

 ةنسلا لهأ نإ :لوقي نَم ءىطخي اذهلو ءاهتقيقح ىلع ىلاعتو هناحبس هللا تافص ءارجإ
 عيمجلا نوكي فيك :لوقن ءأطخ اذهف .نوُيديرتامو .نوُيرعشأو ,نوُيفلس : ةثالث ةعامجلاو
 ٍدحاو لكو ةنس لهأ نونوكي فيكو !؟لالضلا الإ قحلا دعب اذامف !؟نوفلتخم مهو ةنس لهأ

 الف ؛الإو !معنف ؛نيَّدَصلا نيب عمجلا نكمأ اذإ الإ ؛نكمي ال اذه ,رخآلا ىلع ُدري مُهنم
 قفاو نم ؟ةيفلسلا مأ ةيديرتاملا مأ ةيرعشألا ؟وه نمف «ةنسلا بحاص وه مهدحأ نأ كش
 فلشلا لوقت نكس ير سام نيمو ةبلا قلاع نمو ا
 ءاهيناعمب ربتعت تاملكلاو .ًادبأ مهريغ ىلع فصولا قدصي الو ,ةعامجلاو ةنسلا لهأ مه

 ثالث ءالؤه لوقن نأ نكمي فيكو ! نكمي ال ؟ةنس لهأ ةنسلا فلاخ نم يمسن فيك رظننلف

 مه ًاذإ ةعامجلاو ةنسلا لهأف ؟عامتجالا نيأف ؟نوعمتجم 5 لوقن مث «ةفلتخم فئاوط

 هنإف ؛ هباحصأو كي يبنلا ةقيرط ىلع ناك اذإ ةمايقلا موي ىلإ رخأتملا ىتح .ًادقتعم فلسلا

 .ه.أ .«يفلس

 ةلالجلا مسا بصن هلاثمف ؛ ظفللا يف امأ « ىنعملاو ظفللا يف نوكي فيرحتلاو )١(
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 [ليطعتلا ىنعم] غارفلاو ولخلا وه يذلا .لطعلا نم Ee ؛ ليطعتلا امأو

 : ىلاعت هلوق هنمو .كرتلاو

 . 4>٠ ٍةَلطْعُم رثبوإ»

 .اهدرو اوكرتو ءاهلهأ اهلمهأ ل

 . ىلاعت هتاذب اهمايق راكنإو ءةيهلإلا تافصلا يفن انه هب دارملاو

 نيب قرفللا] قحلا ىنعملل ٌيفن ليطعتلا نأ ا يارجل نيستا

 فيرحتلا
 [ليطعتلاو ضوصتلا زيسفت وهف ؛فيرحتلا امأو «ةنسلاو باتكلا هيلع لد يذلا

 E يتلا ةلطابلا يناعملاب

 اقلطم معأ ليطعتلا نإف « قلطملا صوصخلاو مومعلا امهنيب ةبسنلاو

 نود ؛ ليطعتلا دجو ؛فيرحتلا دجو املك هنأ ىنعمب ؛فيرحتلا نم

 ىنعملا ىفنو «لطابلا ىنعملا تبثأ نّميف ًاعم نادجوي كلذيو .سكعلا
 (سبوفتلا ىم) يف ةدراولا تافصلا ىفن نميف فيرحتلا نودب ليطعتلا دجويو .قحلا

 ءرخآ نعم اهل نّيَعُي مل هنكلو «دارم ريغ اهرهاظ نأ معزو .ةنسلاو باتكلا

 . ضيوفتلاب هنومسي ام وهو

 مهيلإ كلذ بسن امك ؛فلَّسلا بهذم وه اذه نأب لوقلا إطخلا نمو

 : مهلوق هلاثمف ؛ ىنعملا يف امأو .4ًاميلكت ىسوُم هللا َمّلَكو : ىلاعت هلوق يف هعفر لدب

 . هتردق : يأ ؛هديو . ىلوتسا : يأ ؛ 4ىوتسا#

٠ f : جحلا )١( 

 يئزجو .ةلزتعملاو ةيمهجلا نم تافصلا ةافن لعف امك ؛ يلك :نامسق ليطعتلا (۲)

 . يقابلا نوفنيو .طقف تافص عبس نوتبثي نيذلا ةرعاشألا لعف امك
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 ملع يف نوضوفي اونوكي مل فلسلا نإف « مهريغو »ةرعاشألا نم نورخأتملا

 يناعم نومهفي اوناك لب «هانعم نومهفي ال امالك نوؤرقي اوناك الو « ىنعملا

 ءارو اميف نوضوفي مث « لجو زع هلل اهنوتبثي و لاو باكل نم نسوفتلا [ةضوفملا]

 ةيفيك نع لئس نيح كلام لاق امك ؛”اهتايفيك وأ تافصلا هلك نم كلذ

 : شرعلا ىلع ىلاعت هئاوتسا

 .2©2(لوهجم ٌفيكلاو «مولعم ءوت الا

 )١( صر مهي كيرعتلا يتايس 84(.

 . هللا ىلإ اهيناعم ملع نوضّوفيو «تافصلا نوُتبُْي نيذلا مه :ةضّوفملا (۲)

 هللا ىلإ اهتيفيك ملع نوضوفيو ءاهيناعم ملعو تافصلا نوتبشي ب ةعامجلاو ةنسلا لهأو

 : ىلاعت

 E E هل اتلق هللا .ىلإ اهمللع ضرفأو تافضلا تنا ا لاق مو

 ؟ةيقيكلا لع مآ ؟ىتعملا لع
 هدوج دانسإب كلو مامإلا نع )016( ا ءامسألا» يف يقهيبلا هركذ )۳(

 .(5 V۷ / 1١75 « حتفلا» يف ظفاحلا

 صر «تافصلاو ءامسألا» يف يقهيبلا : هركذ . كلام خيش . يأرلا ةعيبر نع دروو

 7.0784 / ۳) «ةنسلا لهأ داقتعا حرش» يف يئاكلاللاو ح5

 .افوقومو اعوفرم ةملس مأ نع اضيأ دروو

 .:("56 / ة) «ىواتفلا» يف ةيميت نبا لاق نكلو

 سيل نكلو 0 وقوم اهنع هللا يضر ةملس مأ نع باوجلا اذه يور دقو»

 . (هيلع ٌدمتعي امم هدانسإ

 ۲۸١(: ص) «ةيواحطلا حرش» يف عوفرملا نع ينابلألا لاقو

 .(حصي الو

 :لاق مث

 . «رهشأ لوألاو ءةملس مأ وأ كلام نع باوصلاو»
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 ميتا فييكتلا نأ امهنيب قرفلاف ؛ «ليثمت الو فييكت ريغ نمو» : هلوق امأو

 0 .فيكب اهنع لأسي وأ ءاذك ةيفيك ىلع ىلاعت هتافص نأ دقتعي نأ

NL )كاس زنك اهنا داع  EN 

 اقلط فلا نوفني مهنأ «فييكت ريغ نم» : هلوق نم دارملا سيلو

 مهملع نوفني مهنأ دارملا نكلو ءام ةيفيك ىلع نوكي نأ دب ال ءيش لك نإف

E Eظ افسح  

 يملا وهو هْيَش هللبق سيت هلا دأب نويو لر
 . ( 4 ريصبلا

 يه لجو زع هللا باتك نم ةمكحملا ةيآلا هذه ؛ «هلثمك سيل» : هلوق /ش/

 ش عمج دق لجو زع هللا نإف «تافصلا باب يف ةعامجلاو ةنسلا لهأ "”روتسد

 E تبثأو «لشملا هسفن نع ىفتف «تابثإلاو يفنلا نيب اهيف
 ؛ًاقلطم تافصلا يفن وه سيل قحلا بهذملا نأ ىلع اذه ٌلدف .ًارصبو

 ااا لف تيتا ناك وه امك ءا افا و ةلظعنلا داوه امك
 ظ 00

 :اهحصأ ؛هوجو ىلع ٤ يش هلک سیټ : بارعإ يف تفلتخا دقو
 رمال للرب ياك هر ع داع دلال

 ٍرْيَهمُز ىتفلا ٍلثيك سي

 لوو يف 0

 ظ ١١. :ىروشلا )١(

 . «تاعامجلل ةلومعملا ةخسنلا» : «جاتلا» يفو . ساسأوأ نوناق ىنعمب ةيسراف ةملك (۲)
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 يف داحلإلا ىنمم]

 [هللا ءامسأ

 8 و و 6 ر 0 0 5
 نع ملكلا نوفرحي الو .هسفن هب فصو ام هنع نوفني الف)

PR2 2 و رو 5 ها اى جاع هرب  
 نولثمي الو نوفيكي الو .هتاياو هللا ءامسا ىف نوذحلي الو .هعضاوم

 اوناك اذإ مهنإف ؛هلبق ام ىلع ٌميرفت «خلإ . . . هنع َنوفنُي الف» : هلوقو /ش/

 الو نوفيكي الو .نوفّرحي الو نوفني الف ؛هجولا اذه ىلع هللاب نونمؤي

 ليزنت بجي يتلا يناعملا اهب دارملاو ‹« عضوم عمج : عضاوملاو

 هب نولدعي ال مهف .«قالطإلا دنع هنم ةردابتملا يه اهنأل ؛اهيلع مالكلا

 .اهنع

 نبا ةمالعلا لاق دقف ؛ «هتايآو هللا ءامسأ يف نودحْلُي الو» : هلوق امأو

 : هللا همحر ميقلا

 قحلا نع اهيناعمو اهقئاقحبو اهب لودعلا وه هئامسأ يف داحلإلاو»

 .دحللا هنمف «(د ح لإ ةدام هيلع لدي امك ؛ليملا نم ذوخأم ءاهل تباثلا

 ىف دحلملا هنمو..طسولا نع لام دق يذلا بقلا بناج ىف قشلا وهو

 .ه:أ .«هنم سيل ام هيف لخدملا .قحلا نع لئاملا :نيدلا

 دحج اهو «ةيلكلاب اهراكنإو :اهذحجي نركب انآ انإ انهيق:داخلالاف

 قحلا نع اهجارخإو باوصلا نع اهفيرحتب امإو ءاهليطعتو اهيناعم

 لهأ داحلإك ؛تاعّدتبملا ضعبل ءامسأ اهلعجب امإو «ةدسافلا تاليوأتلاب

 .داحتالا

 هللا ربخأ ام لكب نونمؤي مهنع هللا يضر فلسلا نأ مدقت ام ةصالخو
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 نم ًاملاس ًاناميإ ةي هلوسر هنع هب ربخأ ام لکبو .هباتك يف هسفن نع هب

 تاذ يف مالكلا نولعجيو .ليثمتلاو فييكتلا نمو .ليطعتلاو فيرحتلا
 :تاذلا يف مالكلا عرف تافصلا يف مالكلا نإف ا ياو يرانا
 ؛فييكت تابثإ ال دوجو ٌتابثإ تاذلا تابثإ ناك اذإف «هوْذَح هيف ىَذَتْحُي
 | . تافصلا تابثإ كلذكف

 مل نمو ن٠ لیوا الي تاج امك زمتو : مهلوقب كلذ نع نوربعي دقو

 ضّرعتلا نود ظفللا ةءارق وه ةرابعلا هذهب مهضرغ نأ ْنظ ؛ مهمالك مهفي

 ىنعملا ةقيقح وه انه يفنملا ليوأتلاب دارملا نإف «لطاب وهو . ىنعملل

 . ")هتيفيكو ههنكو

 : هللا همحر ذمحأ مامإلا لاق

 زواجتي ال «هلوسر هب هفصووأ «هسفن هب فصو امب الإ هللا ٌفَصوي ال»
 .«ثيدحلاو نآرقلا

 : يراخبلا خيش داّمح نب ميعن لاقو

 ءرفك ؛هسفن هب هللا فصو ام دحج نمو .رفك ؛هقلخب هللا هبش نم»

 اوناک امو .«فيك الب ؛تءاج امک ّرَمُث» :ًانايحأ نولوقي اوناك مهنأ كلذ ديؤياممو )١(
 . فيكلا نوفنيو . ىنعملا نوتبي مهنأ كلذ نم َمِلُعَف .«ىنعم الب تءاج امك ُرَمَت» :نولوقي

 ةقيقحو ىنعملا نيب قرفي ؛ ةيفيكلا : يأ ؛«ىنعملا ةقيقح» :هلوقب ينعي حراشلاو
 . ةيفيكلا يهو .هتقيقح نوفنيو ىنعملا نوتبثيف « ىنعملا

 ۲١(. / ه) «ىواتفلا عومجم» :رظنا (۲)

 وبأ .ًاقدص مالسإلا خيشو ءاقح ةعامجلاو ةنسلا لهأ مامإ وه : لبنح نب او

 ةنحم يف تباثلا .مالعألا ةمئألا دحأ .يدادغبلا مث يزورملا ينابيشلا يلهُذلا هللادبع

 .(ها١14) ماع يفوتو ء(ه٤۱۹) ماع دلو .نآرقلا قلخ

 اا



#٠ - . 7 e ٠. 55  : 

 .(«لیثمت الو هيبشت هلوسر هب هفصو وأ هسفن هب هللا فصو اميف سيلو

 هو م

 . مل دن الو هل ءْفُك الو هَل يمس ال : ةناحبس هنأل)

 . مّدقت اميف هلوقل ٌليلعت «خلإ . . . .هل يمس ال هناحبس هنأل» : هلوق/ش /

 ۰ .«نولثمي الو نوفي الز : ةعامجلاو ةنسلا لهأ نع ًارابخإ

 ال وأ 9 همِسا لثم ٌقحتسي هل ريظن ال : يأ ؛(هل يمس ال) : ىنعمو [هل يمس ال ىنعم]

 .:ميرم ةروس يف ىلاعت هلوق هيفن ىلع لد دقو :هيماسي هل ّيماسم

 .©04اَيِمَس هَل ُمَلْعَت لَه
 . يفنلا هانعم' , يراكتإ انه ماهفتسالا نإف
 نإف «هئامسأ لثمب ىممسي ال هريغ نأ ّيمسلا يفن نم دارملا سیلو

 اذإ ءامسألا هذه نأ دوصقملا ٌنكلو «هقلخ نيبو هنيب ةكرتشم ءامسأ كانه

 امنإ كارت SN ا اهب هللا يمس

 يف امأو ءنهذلا يف ETOYS ءيلكلا مسالا موهفم يف وه

 فاضي ام بسحب كلذو .اّضتخم ًايئزج الإ ىنعملا نوكي الف ؛ جراخلا

 صد هولعلا رصتخم» يف ينابلألا لاقو ؛«ولعلا» كش نوفا عنا كيا نر +

(A41 :  

 اه. Ea ادعوا

 يف دننبملا :عمج نم لوا «يزورملا يعازخلا هللادبع وبأ وه دامب ني ميعتو

 . (ه۲۲۸) ةنس يفوت . ضئارفلاب سانلا ملعأو «ثيدحلا

 e ص ) :رظنا (۲)
 ملغ لَه هت هتدابعل 0 هدبغاف ابني امو ٍضرزألاو َتاَواَمَّسلا بر : 5 ةيآ (")
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 نإو دبعلا هيف هكراشي ال هب اًصتخم ناك ؛ برلا ىلإ فيضأ نإف «هيلإ

 بيرلا هيف راها م تخم ناك دملا ىلإ قيقا

 هلرق هيف قلع لد قو «ئواسلا ءىفاكملا وهف كلا ااو

 : ىلاعت

 .0دحأ او هل نُ موو
 :ىلاعت لاق ؛ ءىوانملا يواسملا هانعمف ِ؛دْنلا امأو

 . 04 َنومَلْعَت ماو ًادادنا هلل اوُلَعَجت الف

 . (ىلاعتو ُهَناَحْبس هقّلَخِب ساقی الو)

 لامعتسا زوجي ال هنأ هب دوصقملاف ؛«هقلخب ساقي الو» :هلوق امأو /رش/

 سيقَملاو سيقملا نيب ةاواسملاو ةلئامملا يضتقت يتلا ةسيقألا نم ٍءيش

 . . ةيهلإلا نوؤشلا يف هيلع

 [ليثمتلا سايق] عرف قاحلإ هنأب لوصألا ءاملع هفّرعي يذلا ليثمتلا سايق لثم كلذو

 يف امهكارتش رم رحل ا كح ٍمکح يف لصأب

 00 .راكسإلا يهو .مكحلا ةلع

 زع هللاو ءلصألاو عرفلا نيب ةلثامم دوجو ىلع ٌينبم ليثمتلا سايقف

 . هقلخ نم ءيشب لثمي نأ زوجي ال لجو

 دوما ساقإ ٌيلكب لالدتسالا هنأب ةقطانملا دنع فورعملا لومشلا سايق لثمو

 :يلكلا اده تحت ريغ علم يئرجلا كلذ جارنا ةطنماوب زج نع

 «يلكلا اذه تحت ةجرَدْنُملا دارفألا ءاوتسا ىلع ٌينبم سايقلا اذهف

 . ۲۲ :ةرقبلا (۲)

 فر



 [ىلوألا سايق]

 [لامكلا ةدعاق]

 es هيلع هب مك امب اهنم لك ىلع مكحُي كلذلو

 ا نيم نيو: لجو رع

 ناک لك نأ هنومتعمو + نتزآلا سابق ناك هفح يف لمعت ااو
 هب ىلوأ قلاخلاف ؛قلاخلا هب فصتي نأ نكمأو قولخملل تبث
 ع ا وأ لاخلا ؛قولخملا هنع هّرنت صقن لكو «قولخملا

 امهدحأ :نانثا رّدَق اذإ هنإ :لوقت يتلا لامكلا ةدعاق كلذكو

 ناك ؛ةفصلا كلتب فصتي نأ هيلع عنتمي رخآلاو ,لامك ةفصب فوصوم

 اهدوجو ماد ام هلل ةفصلا كلت لثم تابثإ بجيف .يناثلا نم لمكأ لوألا

 . اضن ادو لامك

 0 2 3 مل هع 700 يب ا o 52 مد مع 2

 نم اثيدح نسحاو ءاليق فقدصاو .هريغبو هسفنب ملعا هنإف)

 ام هيلع ا نذل فالخب ؛' *(نوقودصم] ن َنوقداص لس 0

 .(نوملْعَي ال

 نوقداص هلسر مث» :هلوق ىلإ . . .«هريغبو هسفنب ملعأ هنإف» : هلوق /ش/

 تافصلا عيمجب ناميإلا يف فلسلا بهذم ةخصل ا .(نوقّدصم

 «هريغبو هسفنب ملعأ لجو زع هللا ناك اذإ هنإف ؛ ةنسلاو باتكلا يف ةدراولا

 مالسلاو ةالصلا مهيلع هلسر ناكو «ًاثيدح نسحأو ًالوق قدصأ ناكو

 هنع رابخإلاو هيلع بذكلا نم نيموصعم «هنع هب نوربخي ام لك يف نيقداص
ENG Ss CARESإو اي تا ياا بجو ؛ عق اني لع انانتااو اقف  

 . «ىواتفلا» و طوطخملا نم هتبثأ امو ٠ «نوقَّدَصم» : ةعماجلاو ءاتفإلا يتعبط يف 2#

V٤ 



 نَم لوق ىلإ كلذ كري ال نأو «هب هقلخ ملعأ وه يذلا هلوسر هلاقو هللا هلاق

 .نوملعي ال ام هيلع نولوقيو بذكلا هللا ىلع نورتفي
 هنم ةدارُملا يناعملا ىلع هتلالد رّصقت امنإ مالكلا نأ كلذ نايبو

 مدعل امإو هب مّلكتي امب هملع مدعو ملكتملا لهجل امإ : بابسأ ةثالث دحأل

 باتكلا صوصنو .هسيلدتو هشغو هبذكل امإو .نايبلا ىلع هتردقو هتحاصف

 ىلع مالكلا ةلالد]

 [يناعملا

 ٠ هلوسر مالكو هللا مالكف «هجو لك نم ةثالثلا رومألا هذه نم ةئيرب ةنسلاو

 ةقباطملاو قدصلا يف ىلعألا لثملا هنأ امك ؛نايبلاو حوضولا ةياغ يف

 نع رداص كلذك وهو «ةيجراخلا بسنلاب ملعلا لامك نع هرودصل ؛ عقاولل
 . مهداشرإو قلخلا ةياده ىلع صرحلاو «ةقفشلاو « حصنلا مامت

 ىلع ماهفإلاو ةلالّدلا رصانع يه يتلا ةثالثلا رومألا هل تعمتجا دقف

 ش . هجو لمكأ

 ىلع مهردقأ وهو .هب مهرابخإ ديري امب قلخلا ملعأ ءَ لوسرلاف

 ةدارإ مهَّدشأو «قلخلا ةياده ىلع مهصرحأ وهو .هنع حاصفإلاو كلذ نايب

 فالخب ؛روصقلاو صقنلا نم ءيش همالك يف عقي نأ نكمي الف .كلذل

 الف ءاهعيمج وأ رومألا هذه دحأ يف صقن نم ولخي ال هنإف ؛هريغ مالك

 ؛هريغ مالك ىلإ هنع َّلَدْعُي نأ نع ًالضف ؛هريغ مالك همالكب َلَدَعُي نأ حصي

 .نالذخلا ىهتنمو «لالضلا ةياغ وه اذه نإف

 ىلع مالّسو َنوفصَي اَمَع ةّرعلا تر كبر ناخبسإب : لاق اذهلو)

 ٠4 نيملاتلا تر هلل دفحلاو نيلسرملا +

 )١( تافاصلا : ۱۸۲-۱۸۰ .
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 ىَلع َمَلَسو ٠ لّسرلإ َنوُفلاَُملا هب ُهَمَصَو اع ُهَسْفَت حّ

 . (بيَعلاو ٍصقنلا َنِم م هوُلاَق ام ةَمالَسِل ؛ َنيِلَسْرُملا

 هللا مالك نوك نم مدقت امل لا e . لاق اذهلو» :هلوق /ش/

 تافآلاو بويعلا نع دعبأو ًاحصنو انايب متأو .ًاقدص لمكأ هلوسر مالكو

 ش 1 .دحأ لك مالك نم

 نع داعبإلاو هيزنتلا وه يذلا ‹ حيبستلا نم ردصم مسا ؛ «ناحبس» و [جيبستلا ىنعم]

 سرف هنمو «داعبإلاو قالطنالاو ةعرسلا وه يذلا « حبسلا نم هلصأو «ءوسلا

 ظ .ودعلا ةديدش تناك اذإ ؛ حوبس

 لدب وهو «هتفص ىلإ فوصوملا ةفاضإ نم ةزعلا ىلإ برلا ةفاضإو
 ظ . هلبق برلا نم

 ةبحاصلا ذاختا نم نوكرشملا هيلإ هبسني امع هسفن هزني هناحبس وهف
 مالسلاو ةالصلا مهيلع هلسر ىلع 078 مث «بيعو صقن لك نعو «دلولاو

 لك نع هداعبإو لجو زع هللا هيزنت بجي امك هنأ ىلإ ةراشإلل ؛كلذ دعب
 نم مهلاعفأو مهلاوقأ يف لسرلا ةمالس داقتعا بجيف «بيعو صقن ةبئاش

 نوشغي الو «هب نوكرشي الو «هللا ىلع نوبذكي الف ءكلذك بيع لك.

 نحنا لإ هللا ىلع ةر و همت
 امب هسفن ىلع هناحبس هنم ٌءانث .«نيملاعلا بر هلل دمحلاو» :هلوق

 مالكلا مدقت دقو ءلاعفلا ديمحو «لالجلا فاصوأو «لامكلا توعن نم هل -

 . هتداعإ نع ىنغأف خلا ىنعم ىلع

 ا و ت ا rr هي 2# م هع ف
 يفنلا نيب هسفن هب ىمسو فصو اميف َعَمَج دق هناحبس وهو)

۷٦ 



 . (تابثإلاو

 امب لجو زع هللا نوفصي ةعامجلاو ةنسلا لهأ نأ قيس انيق نم امل رش

 ؛ًايفن هلك الو ًاتابثإ هلك كلذ نكي ملو .ةلوسر هب هفصو امبو «هسفن هب فصو

 . «خلإ .. .. عمج دق هناحپس وهوو : : هلوقب كلذ ىلع هبن

 لمعي تاتو ءاجبمألا يف تابثإلاو يفنلا نم الك نأ ملعاو
 ظ 0

 ٌداضي ام لك لجو زع هللا نع ىَقْنُي نأ وهف ؛ يفنلا يف لامجإلا امأ
 : ىلاعت هلوق لثم ؛ صئاقنلاو بويعلا عاونأ نم هلامك

 هللا َناَحْبُّس» ,04اَيِمَس هَل ُمَلْعَت لَه» ,04غْيَش هلثمك سیل
 . 04 َنوفصَي اّمَع

 هذه نم دحاو لك نع هللا هرني نأ وهف ؛ يفنلا يف ليصفتلا امأو

 ,كيرشلاو ءدلولاو ,دلاولا نع هزنيف .هصوصخب صئاقنلاو بويعلا
 «نايسنلاو «لالضلاو ءزجعلاو .لهجلاو ؛دضلاو .دنلاو «ةبحاصلاو
 ظ . خلإ . . .لطابلاو «ثبعلاو « مونلاو «ةنسلاو

 يفنلا نإف ؛ٌضحم ّيفن ةنسلا يف الو هللا باتك يف سيل نكلو

 نم هداضي ام تابثإ امهيف يفن لكب داري امنإو هيف حدم ال فرصلا
 تافصب هدرفتو هتمظع لامك تابثإل ؛دنلاو كيرشلا يفنف :لامكلا

 )١( :ىروشلا ١١.

 ) )۲:ميرم 56

 ) )۳:نونمؤملاو ء9۹4٠ : تافاصلا 41.
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 يف لامجإلا]

 يف ليصفتلا]
 [يفنلا



 ةعس تابثإل ؛لهجلا يفنو «هتردق لامك تابثإل ؛زجعلا يفنو «لامكلا

 تابثإل ؛ثبعلا يفنو ءهلدع لامك تابثإل ؛ ملظلا يفنو اخ ول

 هتايح لامك تابثإل ؛توملاو مونلاو ةنسلا يفنو «هتمكح لامك

 .اذكهو . . .هتيمويقو

 رثكأ يف المجم يتأي امنإ ةنسلاو باتكلا يف يفنلا ناك اذهلو
 دوصقم هنأل ؛لامجإلا ¿ نم رثكأ هيف ليصفتلا نإف ؛تابثإلا فالخب ؛ هلاوحأ

 .هتاذل

 دمحلاو ,قلطملا لامكلا تابثإ لثمف ؛تابثإلا يف لامجإلا امأو يف لامجإلا]

 یا او لها رام فا ر نانا دلا قلا
 . 04 ىّلغألا ُلْغَملا هللوط ء4٠ َنيِمَلاَعلا ّسَر هلل دملا

 يف تدرو ةفص وأ مسا لكل لوانتم وهف ؛تابثإلا يف ليصفتلا امأو ف لفل

 اهنم نإف ؛هيصحي نأ دحأل نكمي ال ثيحب ريثكلا نم وهو «ةنسلاو باتكلا ش

 : مالسلاو ةالصلا هيلع لاق أمك ؛ هملعب لجو زع هللا صتخا ام

 . 0 «كسفن ىلع ن ا ا كلغ ا يصحن ال كناحبس»

 : بوركملا ءاعد ثيدح يفو

 7 :ةحئتافلا (؟)

 ش ٠١ :لحنلا (۲)

 / 4) (دوجسلاو عوكرلا يف لاقي ام : باب) ؛ةالصلا يف ملسم اور . . ( حيحص) (۳)

 : ًاعوفرم ةشئاع نع (يوون - ٠۰

 00000 ا «كطخَس نم كاضرب ذوعأ :ينإ مُهَللا»

 .«كسفن ىلع تينثأ امك تنأ كيلع ًءانث يصحأ

 .دمحأ مامإلاو ةعبرألا هاور ثيدحلاو

۷۸ 



 E ا ق كل وه مسا لكب كلأسأ»

 ,2"2(كدنع بيغلا ملع يف هب ترثأتسا وأ كفاح نم ا دعا ا

 هتاف کک هب َءاَج اَمَع ةعامجلاو ةنسلا ٍلغأل َلوُدَع الف)

 نم مهْيلَع هللا معن يللا طارص .ميقتسملا طاَرَّصلا

 . (َنيِحلاَّصلاو ءادّهشلا و َنيِقيَّدَصلاو

 نأ نايب نم مدقت ام ىلع ٌُبّيرتم اذه .«خلإ . . .َلودُع الف» : هلوق/ش/
 الو «هعابتا بجي يذلا قحلا وه مالسلاو ةالصلا مهيلع لسرلا هب ءاج ام
 وسلا قيرطلا : ينعي «ميقتسملا طارصلا هنأب للع دقو «هنع لودعلا حصي
 ٠ ` .فارحنا الو هيف جوع ال يذلا دصاقلا

 عقو ؛فرحنا وأ هنع غاز نم ءادحاو الإ نوكي ال ميقتسملا طارصلاو

 : ىلاعت لاق امك ؛روجلاو لالضلا قرط نم قيرط يف

 ْنَع مكب قرفتف بسلا اوُبتت الو هوُعبتاف اميِقَتْسُم يطارص اذه ناو
 . ( 04 هليبس

 طارفإلا يفرط نيب عقاولا ءطسولا ةمألا قيرط وه ميقتسملا طارصلاو

 [ميقتسملا طارصلا]

 ' طارصلا اذه انيدهي نأ هلأسن نأ انمّلعو لجو زع هللا انرمأ اذهلو «طيرفتلاو
 .هعابتاو هكولسل انقفويو انمهلي : يأ ؛ ةالضلا نم ةعكر لك يف ميقتسملا

 )١( (4ه5و ۳۹۱ / ۱) «دنسملا» يف دمحأ هاور .(حيحص) )۱٤ / ۲٦۲

 «كردتسملا» يف مكاحلاو .(يتاعاس )١ / ٥۰۹(« هححصو .(هحيحص» يف نابح نباو

 ه) «دنسملا» يف ركاش دمحأ / 5١55(, «ةحيحصلا ةلسلسلا» يف ينابلألاو )١98(.

 )۲۳٠١(. «لوصألا عماج» :رظناو
 ) )۲:ماعنألا ١6 .

 اد



 [تافصلا تايآ]

 [صالخإلا ةروس]

 ءادهشلاو نيقيدصلاو و هللا معنأ نيذلا اف

 كئلوأ ّن ٌنَسَحَو نيحلاصلاو

 روس يف ةَ ب لا فو ةا هذه يف لحد دقو)

 . ٌدَحَأ ُهللا َوُه ل : لومي ُتْيَح ,نآرُقلا َتْلُث ُلدْعَت ا صالخإلا

 . .( 04د اوك ُهَل نكي ملو . ذلوُي ملو دلي ْمَل . ُدَمّصلا ُهللا

 باتكلا نم صوصنلا داريإ يف ٌعورش .«خلإ . . . لخد دقو» : هلوق /رش/

 يفنلا يف تافصلاو ءامسألا نم هب ناميإلا تحب امل ةنميفتتلا ةنتلاو

 0 .تابثإلاو
 مل ام ىلع كلذ نم تلمتشا اهنأل ؛ةميظعلا ةروسلا كلتب أدتباو

 نم ديحوتلا اهديرجتل ؛صالخإلا ةروس تّيمس اذهلو .اهريغ هيلع لمتشي

 ا - .ةينثولاو كرشلا بئاوش
 يف هنع هللا يضر بعك نب ّيبأ نع «هدنسم» يف دمحأ مامإلا ىور

 هللا لزنأف .كبر انل بسنا !دمحم اي :اولاق نيكرشملا نأ :اهلوزن ببس

 . «”ةروسلا خلإ . . .عُدَمّصلا ُهللا .ٌدَحَأ ُهللاَوُه لقط : ىلاعتو كرابت

 لَك يبنلا ءاعد يف ءاجام :باب) «ديحوتلا يف «يراخبلا حيحص» يف تبث امك ٠ )١(

 . «نارقلا ثلث لدعتل اهنإ ؛هديب يسفن يذلاو» : هلوق (ديحوتلا ىلإ هتمأ

 / 4 ةفحت) (صالخإلا ةروس نمو : باب) ءريسفتلا يف يذمرتلا هاور . (نسح) (۲)

 .(۲۹۷ / ۱) «ةنسلا» يف مصاع يبأ نباو *١8(« / ه) «دنسملا» يف دمحأو (,248

 .(75180) «يذمرتلا حيحص» يف ينابلألا هنسحو

 دعب - ١١ / ۳۷١( خيشلا ينأل «ةمظعلا» باتك ققحم يروفكرابملا هللا ءاضر لاقو

 .ه.أ .«ثيدحلا حصي قرطلا هذه عامتجابو» :- ثيدحلا قرط عمج نأ ش

 )١ / ۲۷١(. «ناميإلا بعش» يف دماح ىلعلا دبع هدانسإ َنّسحو
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 .نآرقلا ثلث لدعت اهن حيحصلا يف تبث دقو

 خيش هلقن ام اهبرقأ «لاوقآ لع كلذ ليوأت يف ءاملعلا فلتخا دقو

 ةثالث ىلع لمتشا ميركلا داع نأ هلصاحو ا يبأ نع مالسإلا .

 | : ةيساسأ دصاقم

 يتلا عئارشلاو ماكحألل ةنّمضتملا يهاونلاو رماوألا :اهلوأ
 .قالخألاو هقفلا ملع عوضوم يه .

 ةالصلا 55 لسا لاوحأل ةنمضتملا رابخألاو صصقلا :اهيناث

 لاوحأو .مهل نیبذکملاب تقاح يتلا كالهلا عاونأو .مهممأ عم مالسلاو

 . باقعلاو باوثلا ليصافتو «ديعولاو دعولا

 هئامسأب هللا ويصاب نع وا او خلا ملع :اهثلا

 ٠ . ةثالثلا فرشأ وه اذهو «هتافصو .

 تلمتشاو «ملعلا اذه لوصأ تتمضت دق نصالخالا ةو تناك انلو

 . نآرقلا ثلث لدعت اهنإ :لاقي نأ مص ؛ًالامجإ هيلع
 . تنّمضتو ءاهلك ديحوتلا مولع ىلع ةروسلا هذه تلمتشا فيك امأو

 :لوقنف ؟يداقتعالا يملعلا ديحوتلا عماجم يه يتلا لوصألا

 : هجو لك نم كيرشلا يفن ىلع تلد «ٌّدَحَأ هللا : ىلاعت هلوق نإ
 هناحبس درفت ىلع تلد امك ؛لاعفألا يفو .تافصلا يفو «تاذلا يف

 «ذحأإ» ظفل قلي ال اذهلو «ءايربكلاو لالجلاو دجملاو لامكلاو ةمظعلاب
 ام باوصلاو ااا مالسإلا خيش هلقن ام» : ةيمالسإلا ةعماجلا ةعبط يف . )١(

 ش ظ دس ار سابعلا وبأو ءانه تبثم وه
 *٠١(. / ۱۷) «ىواتفلا عومجم» :رظنا

۸۱ 

 [تابثإلا ديحوت]



 .دحاو نم غلبأ وهو «لجو زع هللا ىلع الإ تابثإلا يف

 : هلوقب هنع هللا يضر سابع نبا اهرّسف دق «ُدَمَّصلا هللا : هلوقو

 «هفرش يف لمك يذلا فيرشلاو «هددؤس يف لمك يذلا ديسلا»

 .هملح يف لمك دق يذلا .ميلحلاو «هتمظع يف لمك دق يذلا ميظعلاو
 ميلعلاو «هتوربج يف لمك دق يذلا رابجلاو «هانغ يف لمك دق يذلا ينغلاو .

 يذلا وهو «هتمكح يف لمك دق يذلا ميكحلاو «هملع يف لمك دق يذلا

 يغبنت ال «هتفص هذه «لجو زع هللا وهو «ددؤسلاو فرشلا عاونأ يف لمك دق

 . )۲ء يش هلثمك سیلو .ٌةفك هل سيل «هل الإ

 دمصت يذلا هنأبو هل فوج ال يذلا هنأب ًاضيأ دمصلا َرّسُف دقو

 ظ . “اهتاًمهمو اهتاجاح عيمج يف هدصقتو اهلك ةقيلخلا هيلإ
 :لاقف ءهدنسب صالخإلا ةروس ريسفت يف ريرج نبا هاور 0 )١(

 . هب «سابع نبا نع يلع نع ةيواعم انثدح : حلاص وبأ انثدح : يلع انثدح»

 وهو ««ريثك نبا ريسفت» يف امك ؛ةحلط يبأ نبا وه : (سابع نبا نع يوارلا) يلعو

 . ةعطقنم هنع هتياورف «دهاجم نم هريسفت ذخأ امنإو «سابع نبا قلي ملو .قودص

 هفعض دقو «هسفن دنسلاب (۳۸۳ / )١ «ةمظعلا» يف خيشلا وبأ هجرخأ ثيدحلاو

 . يروفكرابملا هققحم

 ةقث وهو اا تفرع نأ دغب» :«بيذهتلا» يف رجح نبا ظفاحلا لاق نكلو

 .«كلذ يف ريض الف - ًادهاجم : ينعي -

 )١ / ٠١(. «ةنسلا بتك نم ريسفتلا يف هتايورمو سابع نبا ريسفت» :رظنا

 . حصي ال نكلو عوف رهو ‹كاحضلاو « نسحلاو ,RL : نع كلذ حص (۲)

 لالظ» هعمو مصاع يبأ نبال «ةنسلا»و ء(۳۷۹ / )١ خيشلا يبأل «ةمظعلا» :رظنا

 .(584و ۸۸٩و 5480و 1۷و ٤1۷و 1۷۳ مقر) ينابلألل «ةنجلا

 .(541/ مقر) 08 يبأ نبال «ةنسلا» :رظنا . يعخنلا ميهاربإ نع كلذ ّمص (*)

 )١ / ۳۸١(. «ةمظعلا» :رظنا . فيعض دانسإب سابع نبا نع دروو
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 ةلثامملاو ةكراشملا يفن نُمضتت هلل ةيدحألا تابثإف

 ليصافت عيمج تابثإ نمضتت ةمدقتملا اهيناعم لكب ةّيدمصلا تابثإو
 . تابثإلا ديحوت وه اذهو .ىلعلا تافصلاو ىنسحلا هايل

 [هيزنتلا ديحوت] مل» : ىلاعت هلوق نم ذخؤيف ؛- هيزنتلا ديحوت وهو يناثلا عونلا امأو

 هللا : هلوق نم ًالامجإ ذخؤي امك ؛4ٌّدَحَأ اوك ُهَل نكي ْمَلو . ْدَلوُي ملو ذل
 هل ل مك یک نع وه عرفت ملر یش هلع عاش هل يآ هذيلا

 ٠ ( .ريظن الو لثامم الو ءىفاكم

 بجي امو «ةفرعملاو داقتعالا ديحوت ةروسلا هذه تنمضت فيك رظناف

 ةتبثملا ةيدمصلاو «ةكراشملا قلطمل ةيفانملا ةّيدَحألا نم ىلاعت ٌبّرلل هتابثإ

 دلولا يفنو «هوجولا نم هجوب صقن هقحلي ال يذلا لامكلا تافص عيمج هل

 تلا ي مت ا ر هنن ومص اع نار مره يلا ةئاوتلاو
 ؟ريظنلاو ليثمتلاو هيبشتلا يفنل نمضتملا

 . نآرقلا ثلث لدعت نأ اهلك فراعملا هذه تنّمضت ةروسل ٌقحف

 هللا# : لوق ثخ . هباتك يف يآ مظغأ يف سف هب فَصَو امور

 [يسركلا يآ امو تاَواَمَسلا يف ام هَل مون الو ة نس ةذخات ال مويا ّيحلا وه اإ هلإ ال

 امو مهيدي نيب ام ُملْعَي هنذإب لإ هدنع ُعَفْشَي يذلا اذ ْنَم ضرألا يف

 تاواَمَّسلا يسرك عسو َءاَشاَمِب الإ همْلِع ْنم ِءْيَشِب َنوطْيِحُي الو مهمل

 . (* 004 ميظَعلا يللا َوُهو امهظفح ُهُدوْؤَي الو ضرألاو

 هللا نم هيلع لزي مل ؛ ةليل يف ةيآلا هذه أرق نم ناك اذهلو» : طوطخملا يف داز #

 . (ىواتفلا» يف اذكو .«حبصي ىتح ناطيش هبرقي الو .ظفاح
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 : هلأس للك يبنلا نأ بعك نب ا نع «)>(هحيحص» يف ملسم ىور/ش ير

 ٠ .«؟مظعأ هللا باتك يف ةيآ يأ»

 . ملعأ هلوسرو هللا :لاق

 . يسركلا ةيآ : بأ لاق مث ءًارارم اهدّدرف

 . «رذنملا ابأ ملعلا اذه كنهيل» :لاقو «هفتك ىلع هدي يبنلا عضوف

 ظ ش :دمحأ دنع ةياور يفو

 قاس دنع كلملا سّدقت نيتفشو ًاناسل اهل نإ ؛هديب يسفن يذلاو»

 ٠ . (2(شرعلا

 ` ”ةتاقضو لا ءامسا نم ةميظفلا ةيآلا هده تلا ةف رغ الو

 ظ ( .ىرخأ ةيآ هيلع لمتشت مل ام ىلع
 يغبنت ال يذلا «هتّيهلِإ يف دحوتملا هنأب هسفن نع اهيف هللا ربخأ دقف

 | .هل الإ اهروص رئاسؤ اهعاونأ عيمجب ةدابعلا
 هتافصو هصئاصخ ركذ نم اهل دهشي امب ديحوتلا ةيضق فدرأ مث

 ٠ «,هتاذ مزاول ياي نأل ؛ةايحلا لامك هل يذلا يحلا هنأ ركذف ءةلماكلا

 ةيتاذلا لامكلا تافص عيمج توبث مزلتسي هتايح لامكو «ةّيدبأ ةّيلزأ يهف

 - )٩ / ۳٤١ (يسركلا ةيآو فهكلا ةروس لضف :باب) «نيرفاسملا ةالص يف )١( ظ

 .(نوع- )٤ / ۳۳٤ (يسركلا ةيآ يف ءاج ام : باب) .ةالصلا يف دواد وبأ هاورو «(يوون

 ملسم قيرط نم (144 / ۱) «هدنسم» يف ديمح نب دبع ةدايزلا هذه ىور (۲)
 يف يوغبلاو «(يتاعاس - ١5١( )۱۸ / ٩۲ / ه) «دنسملا» يف دمحأ اهاور امك «هسفن

 يذمرتلا جلو «(۳۲۴۳ / ه) «ناميإلا بعش» يف يقهيبلاو )٤ / ٠١١(« «ةنسلا حرش»

 )١ / ٠١١(. «نآرقلا روس لئاضف ةعوسوم» :رظناو .(۳۳۷ ص) «لوصألا رداون» يف
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 ةئيشملاو ةدارإلاو رصبلاو عمسلاو ةمكحلاو ملعلاو ةردقلاو ةّرعلا نم <
 . ةايحلا يف لامكلاف «ةايحلا يف ٍصقنل الإ اهنم ءيش فلختي ال ذإ ءاهريغو
 . يحلل ةمزاللا تافصلا رئاس يف لامكلا هعبتي

 (مبقلا ىنعم] نع ىنغتساو .هسفنب ماق يذلا هانعمو ° همساب كلذ نرق مث
 هبو « ٌيتاذ ّىنغ هنأل ؛ ؛لاصأ ةجاح ةبئاش هب وشت ال ًاقلطم ّىنغ هقلخ عيمج

 هنع ينغتست ال ثيحب ًايتاذ ًارقف هيلإ ةريقف يهف ءاهلك تادوجوملا تماق
 وهو «ناقتإلاو ماكحإلا نموحنلا اذه ىلع اهداجيإ ًادتبا يذلا وهف < ةظحل
 لامكلا غولب يفو ءاهئاقب يف هيلإ جاتحت ام لکب اهدميو ءاهرومأ ربدي يذلا
 .اهل هردق يذلا

 همسا نأ امك «ةّيلعفلا لامكلا تافص عيمجل ٌنَمضتم مسالا اذهف
 مويقلا يحلا نأ درو اذهلو «ةيتاذلا لامكلا تافص عميجل نمضتم يحلا
 . باجأ هب يعد اذإو . ىطعأ هب ا يذلا مظعألا هللا مسا امه

 الب :لاقف «هتیمویقو هتايح لامك ىلع لدي امب كلذ بقعأ مث
 يفاني كلذ نإف ؛ مون الوإ» ساعت : يأ ؛«ٌةَئس» هبلغت ال : يأ ؛4هُدْحَ
 .نوماني ال ةئجلا لهأ ناك اذهلو «توملا وخأ مونلا ذإ « ةيمويقلا

 اعيمج اهنأو ءةيلفسلاو ةيوُلُعلا ملاوعلا عيمجل هكلم مومع ركذ مث
 .« ضزألا يف امو تاوامّسلا يف ام هَل :لاقف « هناطلسو هرهق تحت

 . هل اهلك ةعافشلا نأ وهو .هكلم مامت ىلع لدي امب كلذ فدرأ مث
 . هنذإب الإ ٌدحأ هدنع عفشي الف

 e : نيرمأ ءانثتسالاو يفنلا اذه نمضت دقو
 |ةيعرشلا هناحبس هنذإب عقت اهنأ يهو ةحيحصلا ةعافشلا تابثإ :امهدحأ
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 . هلمعو هلوق ىضري نمل

 نوكرشملا اهدقتعي ناك ىتلا ةّيكرشلا ةعافشلا لاطبإ :ىناثلاو ةعافشلا لاطيإ]
 1 ي ٠ [ةيكرشلا

 رومألا نم ءيش هيلع ىفخي ال هنأو «هتطاحإو هملع ةعس ركذ مث

 . ةيضاملاو ةلبقتسملا

 نم ينعي :ليق ؛#هملع نم ءيشب نوطيحي ال مهنإف قلخلا امأو

 نأ هناحبس هللا #ءاش امب الإ ؛ هتافصو هئامسأ ملع نم : ليقو . همولعم

 رطينلاو كعبلا "قرط كد رغبوا لر ةحببلا ىلع هايإ مهملعي

 . ةبرجتلاو جاتنتسالاو

 هيسرك نأ ربخأف «هناطلس عساوو .هكلم ميظع ىلع لدي ام ركذ مث

 0 . اعيمج ضرألاو تاوامسلا عضو دق
 ه

 هنأو ‹ نيمدقلا عصوم هنأو 2. شرعلا ريغ هنأ ىسركلا یف حيحصلاو [يسركلا ىنعمز

 .ةالف ىف ةاقلم ةقلحك شرعلا ىف

 هنإف ؛ ملعلاب يسركلا ريسفت ىف سابع نبا نع ريثك نبا هدروأ ام امأو

 . ةيآلا يف راركتلا ىلإ يضفيو « حصي ال

 )١( سابع نبا نع ريبج نب ديعس نع ةريغملا يبأ نب رفعج ةياور نم هنأل .
 :(411/ / )١ «نازيملا» يف يبهذلا لاق

 مل : ةياورلا هذه دنس نع لاقو ریپ نب كاع ف ضوقلابوه نابل : ةدنم نبا لاق»

 . هيلع عاتي

 : يبهذلا لاق مث

 = عضوم : هّيسرك :لاق ؛ سابع نبا نع ريبُج نب ديعس نع ينهُدلا ٌرامع ىور دقف»
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 لَو : هلوقب هتوق لامكو هتردق ميظع نع كلذ دعب هناحبس ربخأ مث
 .امهيف امو ضرألاو تاوامسلا : يأ ؛(امُهظفح ُهُدوؤَي

 هدآ نم وهو .(هثركيو هلقثي) :ب «هدوؤيإ# هللا همحر خيشلا رسفو
 ۰ هيلع لقث اذإ :رمألا

 نوفصولا نيف ةيركلا ةيآلا كلت ماتخ يف هايس هسفن فصو مث

 . «ميظعلا»و «يلعلا» :امهو ؛نيليلجلا
 [ولعلا عاونأ] ٠ :هوجولا عيمج نم قلطملا ولعلا هل يذلا وه : : ٌيلَعلاف

 . هشرع ىلع ًايوتسم تاقولخملا عيمج قوق هنوكو :تاذلا ولع
 اهالعأ ةفصلا كلت نم هلو «لامك ةفص لك هل ناك ذإ :رذقلا ولعو

 ش | 00 ` .اهتياغو

 .ريبخلا ميكحلا وهو هدابع قوف رهاقلا وه ناك ذإ :رهقلا ولعو

 .ه .أ .«هردق ردقي ال شرعلاو . . .همدق

 :-(ه49 / )١ هريثك نبا ريسفتاا يف امك يعداولا لاق

 ينهدلا رامع ذإ .ةريغملا يب ا نأ هللا همحر يبهذلا دصقي»

 . «ةريغملا يبأ نب رفعج نم حجرأ
 : 0٩۲ / ۲) ريسفتلا خا لاقو

 .«سابع نبا نع حيحصلا تباثلل ٌفلاخم «ةرمب ا و نيج داتا
 :لاقو «نيمدقلا عضوم هنأب هريسفت يف سابع نبا اور لع ىلع
 يسركلا ليوأتب هنع ةقباسلا ةياورلا امأو «سابع نبا نع تباثلا حيحصلا وه اذهود

 روصنم وبأ حجر كلذلو «برعلا مالك نم ٌليلد اهيلع موقي ال داش ةياور يهف ؛ ملعلاب

 ىلع ملعلا لهأ قفا ةياور هذهو) :لاقو «سابع نبا نع ةحيحصلا ةياورلا يرهزألا

 .ه .أ .«(لطبأ دقف ؛ ملعلا هنأ يسركلا يف هنع ىور نمو .اهتحص
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 لوألا ىنعم]

 رهاظلاو رخآلا و

 [نطابلاو

 ءهنم مظعأ ءيش ال يذلا «ةمظعلاب فوصوملا هانعمف ؛ ميظعلا امأو

 هتكئالمو هئايبنأ بولق يف لماكلا ميظعتلا هناحبس هلو «ربكأ الو , لجأ الو

 . هئايفصأو

 لب َوُهو ٌنطاَبلاو ٌرهاظلاو ٌرخآلاو لوألا وه : ُهَناَحْبْس ُهَلوقو)

 . 204 مْيلَع ِءْيَش
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 , هلالجب قيلي ام ىلع اهيناعمو ةعب :رألا ءامسألا هذهب هناحبس هصاضتخا

 | .ءيش كلذ نم هريغل تبي الف «هتمظعو
 يعاد الو ءءامسألا هذه ريسفت نيمّلكتملا تارابع 50 دقو

 همالسو هللا تاولص موصعملا نع اهريسفت درو امدعب تاريسفتلا هذهل

 نع هنع هللا ىضر ةريره يبأ نع «هحيحص» يف ملسم ىور دقف هيلع

 : هشارف ىلإ ىوأ اذإ لوقي ناك هنأ هيب يبنلا

 قلاف «ءيش لك بر ‹ ضرألا برو « عبسلا تاوامسلا بر ٌمهللا»

 يذ لك رش نم كب ذوعأ «نآرقلاو ليجنإلاو ةاروتلا لزنم «ىونلاو بحلا
 سيلف رخآلا تنأو «ءيش كلبق سيلف لوألا تنأ صا ذخا تنأ رش

 كنود سيلف نطابلا تنأو' أو .ءيش كقوف سيلف رهاظلا تاو ٠ء يش دع

 .©«رقفلا نم يننغأو نيدلا تغ شقا «ء يش

 )١( :ديدحلا ۳.

 ' لخأو مونلا دنع لوقي ام :باب) ءءاعدلاو ركذلا يف ملسم هجرخأ . (حيحص) (؟)

 . ةبراقتم ظافلأب ئذمرتلاو دواد وبأ ًاضيأ هاورو «(يوون - "9 / )١17 (عجضملا
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 طخ ةنأو ع لاک غ ل عماج حضاو ريسفت اذهف

 . هجو لك نم ءايشألاب
 . ةينامزلا هتطاحإل نايب :رخآلاو لوألاف

 | . ةيناكملا هتطاحإل نايب : نطابلاو رهاظلاو

 الف .هقلخ عيمج قوف يلاعلا هنأ ىلع لدي رهاظلا همسا نأ امك

 . هقوف اهنم ءيش

 هتيرخاو هتيلوأ تطاحأف ءةطاحإلا ىلع ةعبرألا ءامسألا هذُه رادمف

 . نطابو رهاظ ّلكب هُّنطابو هُتيرهاظ تطاحأو .رخاوألاو لئاوألاب
 . هتيلزأو همّدق ىلع ٌلاد لوألا همساف

 . هتيدبأو هئاقب ىلع لاديرخألا ا

 . هتمظعو هولع ىلع لاد :رهاظلا همساو

 هو هيزق ىلع لاد: نطابلا ةمساو

 ةيضاملا رومألا "نم ءيش لكب هملع ةطاحإ ديفي امب ةيآلا تمت مث

 تابجاولا نمو «يلفسلاو يولُعلا ملاعلا نمو .ةلبقتسملاو ةرضاحلاو
 الو ضرألا يف ةرذ لاقثم هملع نع بيغي الف «تاليحتسملاو تازئاجلاو

 . ءامسلا يف

 نأو .هجو لك نم هقلخ عيمجب هناحبس برلا ةطاحإ نأش اهلك ةيآلاف

 امنإو .ءيش اهنم هتوفي ال ءدبعلا دي يف ةلدرخك ؛هدي ةضبق يف اهلك ملاوعلا
 ةدايزل ؛دحاو فوصوم ىلع ةيراج اهنأ عم واولاب تافصلا هذه نيب ىتأ

 َنّسَحو «هريرقتو مدقتملا فصولا قيقحت يضتقت واولا نأل ؛ ديكأتلاو ريرقتلا
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 اهب لاصتالا داعبتسا مهولا ىلإ قبسي دق ةلباقتم فاصوأ نيب اهئيجمل كلذ

 ءةينطابلاو ةيرهاظلا كلذكو ءرهاظلا ىف ةيرخآلا ىفانت ةيلوألا نإف ؛ ًاعيمج

 .ديكأتلا كلذب راكنإلا مهوت عفدناف

 . (074 َتوُمَي ال يذلا ّيحلا ىَلَع لكوتو» : ۀناحبس هلوقو) [يحلا مسا تابثإ]

 فلؤملا اهقاس تايآلا نم ةلمجلا هذه .خلإ . . .«لّكوتو» : هلوق /ش/
 . تافصلاو ءامسألا ضعب تابثإل

 تولا بلس تيمضت امك ءّيحلا همسا تابثإ اهيف ىلوألا ةيآلاف

 و ا سادي هنأ نيتك دقو اقع اوه للا"

 ةايح لمكأ هتايح نأو اص لاوز الو توم اهل ضرعي الف «هتاذل ةمزال

 ”ةايحلا لانك لدن ابقي لامعا لك تيفال اهرب مزاد ءاهمتأو

 E ايف شا امو ملعلا ة ةفص تابثإ اهيفف ؛ ةيقابلا تايآلا امأو ٠ (ململا ةفص تابثإ]

 . خلإ . . .ًاملع ٍءيش لكب طاحأو .ملعيو «ًاميلع

 . ريبخلا 5-2 وهو 22074 ميكحلا فلا وهو# + لوقو

 جوع امو ِءَمّسلا نم لزب امو اهم حُر امو ٍضْرألا يف جلي اَم ُمَلْعَ

 ربا يف ام ملعيو َوُه الر اَهملْعَي الل بيغلا حتافم ُهَدنعَو# «۳ 4اهيف

 الو ضألا تاَمْلُظ يف بح لو اهلي الإ ةقرو نم طم انو رخبلاو

 هال

 ) )۳:ًابس ١ و٣



 ىّ نم لمحت امو : لوقو 074 ٍنيبُم باك يف الإ سبا آلو بطر
 يدق ِءْيَش لَك ىَلَع هللا نأ اوُملْعل : لوقو 0 هملعب الإ عض آلو
 .(04ًامّلع ِءْيَش لك طاَحَأ دق هللا ناو

 يه ام ىلع تايراطملا عبج - كردي اهب ءلجو زع هلل ةفص ملعلاو /ش/

 .انمدق امك ؛ءيش اهنم هيلع ىفخي الف «هب

 م تثإل يذلا : هانعمو «ةمكحلا نم ٌذوخأم وهو « ميكحلا همسا تابثإ اهيفو

E TSنري  
 . هتمكحل عبات وهف هب رمأي وأ

 نم «ءايشألل مكخملا : هانعمو «لعفم ىنعمب ليعف نم وه : ليقو

 يف عقي الو ءٌروطف الو توافت هقلخ يف عقي الف .ناقتإلا وهو : ماكحإلا
 ش تارا أ لل ريان

 مددت لامك ىنعمب ؛ةربخلا نم وهو «ريبخلا همسا تابثإ كلذك اهيفو

 ل" ىلإ هملع لوصوو .ليصفتلا هجو ىلع ءايشألاب ةطاحإلاو .هقوثوو' « ملعلا
 :تايزتعملاو: تايسحبلا قم قدور: ننام

 ةلالدلل ؛هُملع هب قّلعتي ام ضعب تايآلا هذه يف هناحبس ركذ دقو
TS 

 بح نم «ضرألا يف لخدي : يأ ؛« جلي ام ملعيإ» : هنأ ركذف

 )١( :ماعنألا 0۹..

 ) )۲:تلصف ٤۷ :رطافو ۱١ .

 ) )۳:قالطلا ١١۲ .
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 ٍنويعو راجشأو عرز نم 4اهنم جرخي امو «نداعمو تارشحو هايمو رذبو

 ٍراطمأو جلث نم «ءامسلا نم لزني امو» «كلذك ةعفان نداعمو ةيراج

 ةكئالم نم كلذك «اهيفإ» دعصي .: يأ ؛ «ُجّرعي اموإط «ةكئالمو ٌقعاوصو
 ٠ . هنأش لج هملعي امم كلذ ريغ ىلإ . . .ٌفاوص ريطو لامعأو

 حتافمو وه الإ اهملعي ال بيغلا حتافم هدنعإ» نأ ًاضيأ اهيف ركذو

 عمج ءهيلإ اهب لّصوتي يتلا هبابسأو هقرط :ليقو . هنئازخ : ليق ؛بيغلا

 [ةلزتعملا]

  :هلوقب لك ّيبنلا اهرسف دقو

 نإ : ىلاعت هّلوق الت مث ««ُهللا الإ نُهملعي ال سمح بيغلا حيتافم»

 سفن يرذت امو ماَحْرألا يف ام ُمَلْعَو َتْيَعلا لرو ةَعاّسلا ُمّلع ُهَدْنع هللا

 .© «ريبخ ميلع هللا نإ توُمَت ضزأ ّيَأب سفت يرد امو ادع ُبِسُكَن اذاَم

 ءهل ةفص وه ملعب ملاع هناحبس هنأ ىلع ناتريخألا ناتيآلا تلد دقو

 ملاع هنإ :لاق نم مهنمف « هتافص اوفن نيذلا 9 ةلزتعملل ًافالخ ؛هتاذب مئاق

 ُحِتاَفَم ةدنعوإ» :باب) «ماعنألا ةروس ريسفت يف يراخبلا هاور .(حيحص) )١(

 - 51١" / ۱۳) ديحوتلا يفو .دعرلاو «نامقل ةروس ريسفت يفو ء(حتف 8١ / ١ ((بيغلا

 . (حتف

 ٠٤. مقر .نامقل ةروس يف ةيآلاو

 لامعأ :نولوقي ةيردق ردقلا يفو ءاهنوفني ةيمهج تافصلا يف مه :ةلزتعملا (۲) ۰

 باوثلا هللا ىلع نوبجويو «ةمايقلا موي مهبرل نينمؤملا ةيؤر نوركنيو مهل ٌةقولخم دابعلا

 ىلع لقعلا نومدقيو « نيتلزنملا نيب ةلزنملاو «لدعلاب نولوقيو « حلصألاو حالصلاو باقعلاو

 «ةقرف نورشع مهو « يرصبلا نسحلا سلجم لزتعا يذلا ءاطع نب لصاو عابتأ مهو «لقنلا

 . ويلا ىلإ يقاب مهدقتعم لصأو
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 :لاقف ءةيبلس ناعمب هءامسأ رسف نم مهنمو « خلإ . . .هتاذب رداقو «هتاذب

 ظ . خلإ . . .زجعي ال : هانعم ؛ٌرداقو . لهجي ال :هانعم ؛ ميلع

 هملع ةطاحإ نع هناحبس اهيف ربخأ دقف .مهيلع ةجح تايآلا هذهو

 مومع نع ربخأ امك ؛فيكلاو ىنعملا ثيح نم اهعضوو ىثنأ لك لمحب
 تاشلا عيمجب هملع ةطاحإ نعو ‹ نکمم لكب اهقلعتو .هتردق

 رشبل «ةديحلا» هباتك يف 7 يكملا زيزعلادبع مامإلا هلاق ام نسحأ امو ظ
 | : ملعلا ةلأسم يف هرظاني وهو يلزتعملا ”٠ ّيسيرملا

 سرم ان الو 0[ًارقم] اكلم هباتك يف حدمي مل لجو زع هللا نإ» ٠
 هم ااو نل لكلا تان[: ىلع ل ديل هع لوجلا ي انهن انفع ألو
 . . .«مهنع لهجلا كلذب ىفنف « مهل ملعلا تابثإب

 ْ 2 .,2©[ع:لاق نأ ىلإ]

 .5«ملعلا تبثي مل لهجلا ىفن نّمو «لهجلا ىفن ملعلا تبثأ نّمف»
 عم ءايشألا هداجيإ ليحتسي هنأ ىلاعت هملع ىلع يلقعلا ليلدلاو

 اذهلو ءدارُملاب ملعلا مزلتست ةدارإلاو «هتدارإب ءايشألا هداجيإ نأل ؛ لهجلا

 ش : هناحبس لاق

 «لضفلاو ملعلا لهأ نم ناك .هيقفلا يكملا ينانكلا ىيحي نب زيزعلا دبع وه )١(
 . .(ه140) ةنس يفوت «هبحاصو يعفاشلا ىلع هقفت

 ناكو .نارقلا قلخب نيعادلا نم .باطخلا نب ديز لآ يلاوم نم رظانم مّلكتم (0)

 .(ه4١17) ةنس تام .هرصع يف ةيمهجلا ملاع

 . ءاتفإلا ةعبط نم طقسو .لصألا يف اذك (*)

 ..(ةيمالسإلا ةعماجلا ةعبط "0 ص) «ةديحلا» (5)
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 .2ريبَحلا ُفيِطللا وُهو َقَلَخ ْنَم ُمَلْعَي الأ»
 قيقدو ةعنصلا بيجعو ناقتإلاو ماكحإلا نم اهيف تاقولخملا نألو

 . ملع ريغ نع كلذ رودص عانتمال ؛اهل لعافلا ملعب دهشي ام ةقلخلا

 نكي مل ولف «لامك ةفص ملعلاو . ملاع وه نم تاقولخملا نم نألو

 . هنم لمكأ وه نَم تاقولخملا يف ناكل ۽ ؛ًاملاغ هللا

 قحأ لامكلا بهاوو «هقلاخ نم هدافتسا امنإ قولخملا يف ملع لكو

 . هيطعي ال ءيشلا دقافو «هب

 ملعي هنإ :اولاقو .تايئزجلاب ىلاعت هملع «”ةفسالفلا تركنأو [ةفسالفلا]

 ام لك نإف ؛ًائيش ملعي ال هنأ مهلوق ةقيقحو «تباث ٌّنيلك ٌىلك هجو ىلع ءايشألا

 . يئزج وه جراخلا يف

 ىتح دابعلا لاعفأب ىلاعت هملع ©ةّيرّدقلا نم ةالُعلا ركنأ امك ةر

 نالطبلا مولعم مهلوقو ءربجلا ىلإ يضفي اهب هملع نأ مهنم ًامهوت ؛اهولمعي
 .نايدألا عيمج يف ةرورضلاب

 )١( :كلملا ١5.

 .داسجألا رشح نوركنيو « ىلاعت هللا ملع نوركني نيذلا مه :ةفسالفلا (۲)

 .رايتخالاب ةلعاف تسيلو «باجيإلاب ةرثؤم هتلعو « ميدق ملاعلا نأ مهبهذمو

 .(59054 ص) :رظناو

 نوكيس امبو ناك امب هللا ملع نإ : نولئاقلا .َيَهَجبلا ٍدبعم عابتأ مه : ةيردقلا (5)

 ءاهدوجو لبق لزألا يف اهرّدق ام هنأو ءاهدوجو دنع رومألاب ملعي امنإو ءاهنيوكت قبسي مل

 . مهلامعأل نودجوملا مه دابعلا نإو «ميدقب سيل فنانا ملع نإ :اولاقو
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 . ( 4 ْنيتَملا ةّوقلا وذ قاّررلا وه هللا نإ : ُهَلوقو)

 تبار وهو «قاّررلا همسا تابثإ ٌتنّمضت .«خلإ . . .هللا نإ : هلوق/ش/
 ا ٠ ةيوراثكإ يف قزر دعب ًاقزر هدابع قزري يذلا :هانعمو «قزرلا نم ةغلابم

 وأ ناك ًاحابم ؛ٌقزر وهف هدابع ىلإ عفن هن نم هناحبس هنم لصو ام لکو

 : ىلاعت لاق ءًاشاعنو توق مهل هلعج دق هنأ ىنعم ىلع ؛حابم ريغ
 .©0 4دابعلل ًاقثر . ٌديِضْن حط اَهَل ِتاَمِساَب َلْخْنلاو»
 .0 4( َنوُدَعوُت امو مكر ءاَمَسلا يفوإل .: لاقو
 ناك الإو .ًامكح ٌلالح وهف ؛ هلوانت يف ًانوذأم ناك اذإ ءيشلا نأ الإ

 .قزر كلذ عيمجو .ًامارح

a.ةدافإل ؛لصفلا ريمضب اهيف نايتإلاو «ةيمسإلا يلا كن  
 ظ  .هدابع ىلإ قزرلا لاصيإب هناحبس هصاصتخا

 : لاق هنع هللا يضر ةرعسم 3 نع يورو

 لا ةوقلا وذ قازرلا ا 5 هو هللا لوسر ينأرقأ»

„OA: (11) 

 :ق(9 ٠١ 6

 . ۲۲۰: تايراذلا (۳)

 :لاقو e 551 / 8) تاءارقلا يف يذمرتلا هاوو .(نسح) )٤(
 .٠ .«حيحص نسح ثيدح»

 .ًاضيأ تاءارقلا يف دواد وبأ هاورو
 )٠٦٥(. «لوصألا عماج» :رظنا

 )۲۳٤۳(: «يذمرتلا حيحص» يف ينابلألا لاقو
 . «ةذاش ةءارق هذهو .نتملا حيحص»
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 همسأ ىنعمب وهف ةوقلا بحاص : : يأ ؛ 4 ةوقلا وذ# :هلوق امأو يمسا تابثإ]

 صقانتت ال هناحبس هتوق نأ ىلع لدي وهف « ىنعملا يف غلبأ هنأ الإ ؛يوقلا "0 نيتملاو يوقل

 سابع نبا هرسف دقو ءةناتملا نم هل مسا وهف ؛ «نيتملا» امأو

 .(2(ديدشلا» :ب

 : هوقو «©7(ٌريِصَبلا ٌعيِمَسلا َوُهو ٌءْيَش هلثمك سيلا : ُهَلوَقو)

 . 294 يِصَب ًاعْيمَس َناك هللا َّنِإ هب ْمُكّظعَي اُمعن هللا َّنِإل

 عمسلا يتفص تابثإ لد .خلإ 4 . . .ءيش هلثمك سيلإ :هلوق/س/ [«ين نك سبا
 لثملا يفن نم دارملا سيل هنأ ىلع «هنع لثملا يفن دعب هناحبس هل رصبلاو

 قا ل ا ورمز الا قلل يعدي امك ؛تافصلا يفن

 ١  .نيقولخملا تافصل اهتلئامم يفن عم تافصلا تابثإ

 ش كل ميقلا نبا ةمالعلا لاق

 كيرش هعم نوكي نأ يفن هب دصق امنإ 42 يش هلْئِمَك سيل : هلوق»

 ملو «نوكرشملاو نوهبشملا هلعفي امك ؛ ميظعتلاو ةدابعلا ٌقحتسي ٌدوبعم وأ

 )١( هلوقب ةيمالسإلا ةعماجلا ةعبط يف يفيفع قازرلا دبع خيشلا قلع :

 .هأ .«روتف الو اهيف صقن ال :لاقي نأ باوصلاو «لصألاب اذكه»

 نب يلع نع «تايراذلا ةروس نم (0) ةيآلا ريسفت يف هدنسب ريرج نبا هاور (۲)

 . سابع نبا نع يلع ةياور نع (۸۲ ص) مالكلا مدقت دقو «سابع نبا نع «ةحلط يبأ

 ) )۳:ىروشلا ١١.

 ) )5:ءاسنلا ٥۸ .
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 هملكتو «هبتکب هملكتو .هقلخ ىلع هولعو .هلامك : تافص ىفن هب دصقي

 يف رمقلاو سمشلا ىرت امك مهراصبأب ةرهج هل نينمؤملا ةيؤرو «هلسرل

 ش . .وحصلا

 يمسا تابثإ] وهف «تتفخ امهم هع جل كر كردملا 5 0 ىنعمو

 [ريصبلاو عيمسلا

 ناولألاو ا نم تايئرملا 59 كردملا : ا ىنعمو

 ليعف نم وهو ءراتسألاو زجاوحلا هتيؤر ىلع رثؤت الف .تدعب وأ تفطل امهم

 8 هو

 يذلا هجولا ىلع هناحبس هل رصبلا ةفص توبث ىلع لاد وهو ‹« لعفم ىنعمب

 | . هب قيلي

 راي يبنلا نأ هنع هللا يضر ةريره يبأ نع «هننس» يف دواد وبأ ىور

 ءهنذأ ىلع هماهبإ عضوف .ًاريِصَب ًاعيِمَس ناك هللا نإ :ةيآلا هذه أرق

 ظ .©)هينيع ىلع اهيلت يتلاو

 ةجح وهف « نيعب ىريو .عمسب عمسي هناحبس هنأ ثيدحلا ىنعمو

 «(نوع-۴۷ / ۱۳) (ةيمهجلا يف :باب) .ةنسلا يف دوادوبأ هاور . (حيحص) )١(

 . طوؤانرألاو ينابلألا هدانسإ ححصو

 . (466 / ۳) «دواد يبأ ننس حيحص» :رظنا

 )505١(. «لوصألا عماج»و

 : (۴۷۳ / ۱۳) «حتفلا» يف رجح نبا ظفاحلا لاقو

 . «ملسم طرش ىلع يوق دنسب دواد وبأ هجرخأ»

 ىلع لوقي ةي هللا لوسر تعمس : يقهيبلا دنع رماع نب ةبقع ثيدح ركذ مث

 : ظفاحلا لاقو «هنيع ىلإ هديب راشأو .«ريصب عيمس انبر نإ» :ربنملا

 . «نسح هدنس»
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 دف تاتا

 [ةئيشملاو ةدارإلا

 هرصبو .تاعومسملاب هملع هعمس نولعجي نيذلا ()ةرعاشألا ضعب ىلع

 الو ءامسلا دوجوب ملعي ىمعألا نإف ؛ ءىطاخ ريسفت وهو .تارصبملاب هملع

 .اهعمسي الو تاوصألا دوجوب ملعي مصألاو .اهاري

 الإ وق ال ُهللا َءاَش ام َتْلُق َكَنْنَج َتْلَخَد ذإ الوو :ُهَلْوَقو)

 ام لَعْفَي هللا ّنكلو اوُلَتتكا ام هللا َءاَش ْوَلَوظ :ُهُلوَقَو ,20 4 هللاب

 َريَغ ْمُكْيَلَع ىي ام الإ ماقْألا َُمْيَِب كَل تلجأ : لوقو ۰ 4در

 دري نمف# : لوقو «ه ديري ام مخ ةللا نإ مرح ماو ٍدْيَصلا يلج
 0نو ي نہ

 ردح ُلَعْجَي هَلْضُي نا دري نمو .مالسإلل هردص شی هيدي نأ هللا

0 4 

 املا فدع انناك اجر اقف

 تابثإ ىلع فلو تايآلا هذه . خلإ 4 . .: .تلخد ذإ الولو# : هلوق/شر/

 «لازتعالا كرت مث ءايلزتعم ناك يذلا يرعشألا نسحلا يبأ عابتأ مه : ةرعاشألا )١(

 مامإلا قفاوو باتو عجر مث ءةعامجلاو ةنسلا لهأ بهذمو لازتعالا نيب ًابهذم هل ذختاو

 هدقتعم نولمحي مويلا ىلإ هعابتأ ضعب يقبو «مهتادقتعم يف ةعامجلاو ةنسلا لهأو دمحأ

 ةنسلا لهأل لالضلاو عدبلا قرف برقأ .تافصلا يف ةلوؤم «ناميإلا يف ةئجرم مهو « يناثلا

 ا

 . ۳۹ :فهكلا (۲)

 ) )۳:ةرقبلا ۲٠۴۳ .

 ) )5:ةدئاملا ١

 ٍ . ٠۲١ :ماعنألا (ه)

 نم َنيِذْلا َلَتَتْقا ام ُهللا ءاش لَو : ىلاعت هلوق نم ًاءدب طوطخملا يف ةيآلا تدرو #

 هللا ءاشولو َرَفك ْنَم ْمُهْنمو َنَمآ نم ْمُهْنِمف اوفَلَتْخا نكلو تانيا ُمُهَتَءاج ام دعب نم مِهدْعَب
 . «ىواتفلا» يف اذكو ‹[۳ :ةرقبلا] ¢. . .اولتتقا ام

۹۸ 



 . ةرثك ىصحت ال كلذ يف صوصنلاو .ةئيشملاو ةدارإلا يتفص

 لكب لزألا يف تقّلعت ةميدق ةدحاو ةدارإ نوتبثي ةرعاشألاو

 . ةدارإلا نع دارملا فّلخت مهمزليف «تادارملا
 ةفص نوتبثي ال تافصلا يفن يف مهبهذم ىلعف ؛ةلزتعملا امأو

 ةفصلا مايق مهمزليف «لحم يف ال ةثداح ةدارإب ديري هنإ : نولوقيو «ةدارإلا

 . لطابلا لطبأ نم وهو ءاهسفنب
 : نيعون ىلع ةدارإلا نإ :نولوقيف ؛ قحلا لهأ امأو

 هلعف هللا ءاشي ام لكب ناقّلعتت امهو «ةئيشملا اهفدارت ةينوك ةدارإ - ١

 لاق امك ؛هل هتدارإ بقع ناك ؛هءاشو ًائيش دارأ اذإ هناحبس وهف .هثادحإو

 .©204ُنوُكَيف ْنُك هَل َلوُقَي نأ ائْيَش دارا اذإ هرم امن : ىلاعت

 : حيحصلا ثيدحلا يفو

 .««نكي مل أشي مل امو .ناك هللا ءاش ام»

 يهو «هاضريو هبحي امم هدابع هب هللا رمأي امب قلعتت ةيعرش ةدارإو - ۲

 : ىلاعت هلوق لثم يف ةروكذملا

 اذإ لوقي ام :باب) .بدألا يف دواد وبأ هاور .فيعض ثيدح نم ءزج اذه (۲)

 0 نباو ١١(« مقر ١5١ ص) «ةليللاو مويلا لمع» يف يئاسنلاو .(نوع - )١7 / ٠٠١ (حبصأ

 : ظفاحلا لاق «(55 مقر ۲٠ ص) «ةليللاو مويلا لمع» يف هقيرط نم

 . (بيرغ ثيدح»

 نويع ريشب جيرخت «يوونلل «راكذألا»و ١7١(« / ۲) «ةينابرلا تاحوتفلا» :رظنا

 )5١71١(. «عماجلا فيعض» و «(۲۳۲ مقر)

 .ًامتح حيحص هانعم نکل

۹۹ 



 ةينوكلا ةدارإلا]

 [ةيعرشلاو

 .(04رشُعلا مكب ُدْيرُي الو َرسْملا مكب ُهللا ديري

 هب قلعتت ال امب امهنم لك قّلعتت دق لب «نيتدارإلا نيب مزالت الو

 . هجو نم صوصخو مومع امهنيبف «ىرخألا
 نم هاريو هللا هجي ال اب اهتمت ةهج نم معا ةينونكلا ةدارلا

 ةعاطو رفاكلا ناميإ لثمب قلعتت ال اهنأ ةهج نم صخأو « يصاعملاو رفكلا

 . قّمافلا

 ريغ وأ ناك ًاعقاو هب رومأم لكب اهقّلعت ةهج نم ّمعأ ةيعرشلا ةدارإلاو

 .هب رومأم ريغ نوكي دق ةينوكلا ةدارإلاب عقاولا نأ ةهج نم صخأو « عقاو
 ءنمؤملا ناميإ لثم يف ًاعم ناعمتجت دق نيتدارإلا نأ لصاحلاو

 ( . عيطملا ةعاطو

 . يصاعلا ةيصعمو «رفاكلا رفك لثم يف ةينوكلا درفنتو

 . يصاعلا ةعاطو «رفاكلا ناميإ لثم يف ةيعرشلا درفنتو

 هللا لوق نم اذه ؛ةيآلا 4 . . . كَنَتَج َتْلَخَد ْذِإ الْوَلَوط : ىلاعت هلوقو

 ركشي نأ هبادظعي نجلا باص قاكلا ةليمزل نمزتلا للا نع ةياكح

 الإ ةوق ال هنإف ؛ هتوقو هلوح نم أربيو .هللا ةئيشم ىلإ اهّدريو « هيلع هللا ةمعن

 . هللاب

 نيب عقو امع ٌرابخإ .ةيآلا 4 . . .اولتتقا ام هللا َءاَش ولو :هلوقو

 نأو e مهنيب 8 يداغتلاو .عزانتلا نم : مهدعب نم ا عابتأ

 هنكلو «لصح ام هلوصح مدع ءاش ولو «لجو زع هللا ةئيشمب ناك امنإ كلذ

 )١( :ةرقبلا ۱۸١ .



 ظ را
 الك نأ ىلع لدت ةيآلا . خلإ 4 . . .ُهيِدْهَي نأ ُهللا درُي ْنَمَقط : هلوقو

 هماهلإ : يأ  هتياده دري نمف «لجو زع هللا قلخب لالضلاو ةيادهلا نم

 .هل.عستيف «ارون هبلق يف فذقي نأب «مالسإلل هردص حرشي  هقيفوتو
 يف هردص لعجي هنالذخو هلالضإ دري نمو «ثیدحلا يف درو امك ؛طسبنيو

 يف دعصي نمب كلذ هّبشو «ناميإلا رون هيلإ ذفني الف «جرحلاو قيضلا ةياغ
 ظ ظ اسلا

 ةفص تابثإ] نإ | اوطسقاو» 2004 َنيِنِسُْحُملا ٌبحُي هللا نا إ اوئسخأو» : هلوقو)

 ۰” هللا 5 مهل اوميقتساف امف 04 َنيطسقُملا ٌبحُي هللا

 5( ني رهطتملا بحبو َنيِباَوتلا ب بحي هللا نإ «”4ْنيقتملا بحي

 : ُهَلوَقو .© هللا میخ يتوُعبتاف هللا َنوُبحت مك نإ لو : هلوقو
 هو £

 بحي د هللا نإ : ُهَلوقو 04 ةَنوُبحُبو مهب موقب هللا یاب فوَسْف)»

 . 2004 ٌصوُصْرَم نايب مُهنأك ًافَص هليبَس يف َنوُلداَقُي َنيِذّلا

 )١( :ةرقبلا ۱۹٩١ .

 ) )۲:تارجحلا 9.

 ) )۳ةبوتلا : ۷

 . ۲۲۲ :ةرقبلا (5)

 ١ :نارمع لآ (ه)

 .ه٤ :ةدئاملا (5)

 . ٤ :فصلا (۷)



 ءةبحملا ةفص نع ةئشان ىلاعت هل لاعفأ تابثإ تايآلا هذه تنّمضت/ش/

 هب ةمئاق هل ةفص قالخألاو لامعألاو صاخشألا ضعبل لجو زع هللا ةبحمو

 ضعب بحي وهف «هتئيشمب قلعتت يتلا ةيرايتخالا لعفلا تافص نم يهو
 .ةغلابلا ةمكحلا هيضتقت ام ىلع ضعب نود ءايشألا

 ذإ ءاصقن مهوت اهنأ ىوعدب ؛ ةبحملا ةفص ةلزتعملاو ةرعاشألا يفنيو

 ا وا اح ا هلام اهات نرالا اكل
 هللا ةبحم نإ : نولوقيف «ةدارإلا ةفص ىلإ اهنوعجريف ؛ةرعاشألا امأف

 . هتبوثمو همارکإل هتدارإ الإ اهل ىنعم ال هدبعل

 ؛طخسلاو ةيهاركلاو بضغلاو ىضرلا تافص يف نولوقي كلذكو
 . باقعلاو باوثلا ةدارإ ىنعمب مهدنع اهلك

 ةبحملا نورسفيف «هب ةمئاق ةدارإ نوتبثي ال مهنألف ؛ ةلزتعملا امأو

 يف مهبهذم ىلع ءانب e باوثلا سفن اهنأب

 . يصاعلا باقعو عيطملا ةباثإ بوجو

 e ا

 ال

 هبحي نم ماركإ هناحبس هتدارإ يهو «ةبحملا كلت مزال نوتبثي امك

 . هتباثإو
 مالسلا هيلع هلوق لثم نع ةّبحملل نوفانلا بيجي اذامب يرعش تيلو

 : مالسلا هيلع ليربجل لاق ؛ادبع بحأ اذإ هللا نإ» : ةريره يبأ ثيدح يف

 نإ :ءامسلا لهأل مالسلا هيلع ليربج لوقيف :لاق . هبحأف ًانالف بحأ ينإ

 هل عضويو «ءامسلا لهأ هبحيف :لاق .هوبحأف ًانالف بحي لجو زع مكبر

١> 



 ! ؟ناخيشلا هاور .20(كلذ ليثمف هضغبأ اذإو .ضرألا يف لوبقلا

 داحإل ىس يف ماعلا ناسحإلاب ٌرمأ «اونسخاوإ : ىلوألا ةيآلا يف ىلاعت هلوقو

 نوكي اهيف ناسحإلاو «كلذ لبق اهب رومأملا ةقفنلا يف اميس ال .ءيش لك

 .«9ناقرفلا ةروس يف هب هللا

 ا هللا لوسر نأ سوأ نب دادش نع ( هحيحص) يف ملسم ىور

 : لاق

 «ةلتقلا اونسحأف متلتق اذإف ءءيش لك ىلع ناسحإلا بتك هللا نإ»

 .«هتحیبذ حريلو «هترفش مكدحأ ٌدحيلو ءةحبذلا اونسحأف متحبذ اذإو

 رمألل ليلعت وهف ؛ 4 َنينسْحُملا بحي هللا نإ# :هلوق امأو

 لاثتما ىلإ اوعراس ؛ هتبحمل ٌبجوم ناسحإلا نأ اوملع اذإ مهنإف ؛ناسحإلاب

 .هب رمألا

 ءادنو «ليربج عم برلا مالك : باب) .ديحوتلا يف يراخبلا هاور .(حيحص) )١(
 بحأ اذإ :باب) «ةلصلاو ربلا يف ملسمو «بدألا يفو «(حتف )١ / 45١ (ةكئالملا هللا

 ةروس نمو : باب) «ريسفتلا يف يذمرتلاو ء(يوون - ٠۲۲ / 15) (هدابع ىلإ هبّبح ًادبع هللا
 .(ميرم

 : (51/) ناقرفلا ةروس يف ىلاعت هلوق ىلإ ريشي (۲)

 . «ًاماوَق كلذ َنْيَب َناَكو اورّتقَي ْمّلو اوفر ْمَلاوُقَمل اذإ َنيذّلاوط

 / )١ (لتقلاو حبذلا ناسحإب رمألا : باب) ءديصلا يف ملسم هاور . ( حيحص) (۳)
 وبأو .(ةفحت 5514 / )٤ (ةلثملا نع يهنلا : باب) «تايدلا يف يذمرتلاو «(يوون - ١١

 يف يئاسنلاو ,(ةحيبذلاب قفرلاو .مئاهبلا رّبُضت نأ يهنلا :باب) يحاضألا يف دواد
 . (ةرفشلا دادحإب رمألا : باب) ءاياحضلا

۳ 



 وهو .طاسقإلاب ٌرمأ وهف ؛ «اوطسقاو» :ةيناثلا ةيآلا ىف هلوق امأو : ظانإلىسر

 ؛طَسق نم وهو «نينمؤملا نم نيتعزانتملا نيتفئاطلا نيب مكحلا يف لدعلا

 . طسقملا : ىلاعت هئامسأ نمو ,بلسلل هيف ةزمهلاف راج اذإ '

U 

o 
0 

 زع هللا ةبحمل ببس هنأو «هلضفو لدعلا ىلع ثحلا ةيآلا يفو
) 

 اذإ :هانعمف ؛ 4مُهل اوميقتساف ْمُكَل اوماَقَسُسا اَمَفط : ىلاعت هلوق امأو ش
 ؛ مارحلا دجسملا دنع مهومتدهاع نيذلا ءالؤهك ٌدهع دحأ نيبو مكنيب ناك

 ةيردصم انه (ام) ف «مكل مهتماقتسا ةدم مهدهع ىلع مهل اوميقتساف

 ةف
 بحي : يأ ؛4َنيقتُملا بح هللا نإ : هلوقب رمألا كلذ لّلع مث

 .دوهعلا ضقن مدع هنمو «ءيش لك يف هللا نوقتي نْيذْلا

 هللا نم رابخإ وهف .خلإ 4 . . . َنيباوتلا بحي هللا ّنِإإ» : هلوق اأو

 .هدابع نم نيفنصلا نيذهل هتبحم نع ىلاعتو هناحبس
 ىلإ عوجرلاو ةبوتلا نورثكي نيذلا : يأ ؛نوباَوَتلا مهف :لوألا امأ

 ا ا ےک ام'درلع ةباارثلا امه راستتالاب لدور رعبتللا:

 بونذلا يه يتلا ةيونعملا تاساجنلاو راذقألا نم اورهطت دق ةبوتلا ةرثكب .

 . يصاعملاو

 وهو ءرهطتلا يف نوغلابي نيذلا .نورهطتملا مهف :يناثلاامأو ٠

 : ليقو .ةيسحلا تاساجنلاو ثادحألا نم لسغلاب وأ ءوضولاب فيظنتلا

 وأ ضيحلا نمز يف ءاسنلا نايتإ نم نوهزنتي نيذلا انه نيرهطتملاب دارملا

 . ىلوأ مومعلا ىلع لمحلاو «نهرابدأ يف

6. 



 ؛ هللا مكبيخُي ينوعبتاف هللا َنوُبحت منك ْنِإ لقط : ىلاعت هلوق امأو

 لزنأف هللا نوبحي مهنأ اوعّذا ًاموق نأ اهلوزن ببس يف نسحلا نع َيوُر دقف
 . )مهل ةنحم ةيآلا هذه هللا

 (هللا حم طرغا كلت لاني الف ةي هيبن عابتا هتبحمل هللا طرش دق ةيآلا هذه يفو

 . مالسلا هيلع هيدهب كاسمتسالاو عابتالا نسحأ نم الإ ؛ةبحملا

 اە 3 عك هَ يب علوا ب 528 عد ا

 نمحرلا هللا مسبو» : هلوقو "”4#دودولا روفغلا وهو : هلوقو)
 2 ر 2 0 ٤ مه ع قام تم هام 5 ر 5 2

 ناکو# .#27«املعو ةمحر ِءيش لک تعسو انبر# 0 ميحرلا

 ر 0 سا هے 0 2 2 يه

 بتک >4 ٍِءيش لك تعسو يتمحروإ» .(#2اميحر نينمؤملاب

 ربح ةللافط »4بحرا وَلا وهو» ٠ محلا هَ ىلع مكر
 ت 7 2 2

 . ( ^« ٌنيمحارلا مرا وهو اظفاخ

 لاقو «نسحلا ىلع ًافوقوم ريرج نباو ء(۳۷۹ مقر) «ريسفتلا» يف متاح يبأ نبا هاور )١(

 :ريرج نبا
 .«حصي اندنع هب ربخ الف ؛هانركذ دق امم كلذ يف نسحلا ىور ام امأو»

 . نارجن ىراصن دفو يف تلزن اهنأ حجر مث
 -۳۲٤(. ۳۲۲ / 5) ,ركاش :قيقحت ««يربطلا ريسفت» رظنا

 ش ١5. :جوربلا (۲)

 .۷ :رفاغ (۳)

 ) )4:بازحألا ٤١ .

 . ٠١١ :فارعألا (ه)

 .65 : ماعنألا هَ

 . ٠١١ :سنويو ۸ :فاقحألا (۷)

 . 16 :فسوي (۸)



 نم نمسا تانا الا تفت . خلإ #. . .روفغلا وهو :هلوق/سش/ يمس تابنإب
 [دودولاو روفغلا

 . دودولاو .روفغلا :امهو ‹ ىنسحلا ءامسألا

 ىلع رتسلا هنم رثكي يذلا هانعمو .رفغلا ىف ةغلابم وهف :لوألا امأ

 . مهتاذخاؤم نع زواجتلاو .هدابع نم نيبنذملا
 رفغملا : هنمو . خسولل رفغأ غبصلا :لاقي هنمو «رتسلا :رفغلا لصأو

 :نمارلا ةرتسل

 ىتفص تابثإ]

 .(ملعلاو ةمحرلا

 امإ وهو .هفطلأو بحلا صلاخ وه يذلا ذولا نم وهف : يناثلا امأو

 برقتملاو «هتعاط لهأل دولا ريثكلا :هانعم نوكيف «لعاف ىنعمب لوعف نم

 :هانعم نوكيف .لوعفم ىنعمب لوعف نم امإو .هتنوعمو مهل هرصنب مهيلإ
 .هودمحيو هولبعيف هقلخ هدو نأل لا «هناسحإ ةرثكل دودوملا

 دقف ؛تايآلا نم اهدعب امو « ميحّرلا نمحرلا هللا مّسب# : هلوق امأو

 . ملعلاو ةمحرلا ىتفص تابثإو « ميحرلاو نمحررلا ةا تابثإ تنمضت

 ىلع مالكلا 4 ميحُرلا نمحزلا هللا مشب ريسفت يف مدقت دقو
 ت و بسال يد

 . لعفلا ةفص ىلع لاد يناثلاو

 يف اهنأ ىوعدب ةمحرلا ةفص ةلزتعملاو ةرعاشألا تركنأ دقو

 ةمحرلا نإف «لهجلا حبقأ نم اذهو «موحرملل ا روخو ٌفعض قولخملا

 نوكت دق لب ءاروخ الو ًافعض مزلتست الف ءءافعضلل ءايوقألا نم نوكت امنإ

 نيريبكلا هيوبأو ريغصلا هدلو محري يوقلا ناسنإلاف .ةردقلاو ةزعلا ةياغ عم
 نم - تافصلا مذأ نم امهو  روخلاو فعضلا نيأو «هنم فعضأ وه نّمو

 ءاهب نيفصتملا هئايلوأ ىلع ىنثأو ءاهب هسفن هللا فصو يتلا ةمحرلا
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 ش ! ؟اهب اوصاوتي نأ مهرمأو

 نع ةياكح لجو زع هللا مالك نم .خلإ # . . .تْعسَو ابر : هلوقو

 هملع ةعسو هتيبوبرب لجو زع هللا ىلإ نولّسوتي ءهلوح نيذلاو شرعلا ةلمح

 اهعم ىََجْرُي يتلا تالسوتلا نسحأ نم وهو «نينمؤملل مهئاعد يف هتمحرو
 ظ .ةباجإلا

 ءلعافلا نع لّوحملا زييمتلا ىلع «ًاملعو َةَمْحَرإل : هلوق بصنو
 يف تعسو هناحبس هتمحرف .ءيش لك كملعو فعمختر تس :ريدقتلاو

 ةصاخ نوكت ةمايقلا موي اهنكلو .رجافلاو ربلاو رفاكلاو نمؤملا ايندلا

 : ىلاعت لاق امك ؛نیقتملاب

 .«»ةيآلا 4 . . .ةاكّرلا َنوُنُيو َنوُقتي َنيِذّلل اهُبتكََسْفط ٠>
 اهبجوأ : يأ ؛4َةَمْحَرلا هِسْفَن ىَلَع مكبر بك : ىلاعت هلوقو

 .ٌّدحأ هيلع اهبجوي ملو ًاناسحإو للضفت هسفن ىلع

 : (نيحيحصلا» يف ةريره يأ ثيدح يفو

 نإ: 2 ىلا قرف دع وف اك بك يللا قاع امل هللا ند

 . (٠0 يبضغ - قبست وأ - تقبس يتمحر

 )١( :فارعألا ٠١١ .

 .64 :ماعنألا (۲)

 : هللا لوق :باب) .ديحوتلا يف يراخبلا : ةفلتخم ظافلأب هاور . (حيحص) (۳)

 : باب) « قلخلا ءدّب يفو .هنم ىرخأ باوبأو ء(حتف - )١ / ۳۸١ (مُهَسْفَن هللا ْمُكُرَّذَحُيول
 يف ملسمو ,(حتف - ۲۸۷ / 5) ((هّديعي ّمُث قلخلا أدبي يذلا وهو : ىلاعت هلوق يف ءاج ام

 يذمرتلاو «(يوون-٤۷ / )١17 (هبضغ تقبس اهنأو « ىلاعت هللا ةمحر ةعس يف باب) ء ةبوتلا
 . تاوعدلا یف



 نم ذوخأم ظيفحلاو ظفاحلاف . «ًاظفاح ٌرْيَخ ُهللاف» :هلوق امأو يتفص تابشإ]
 1 [ظيفحلاو ظفاحلا

 رسييف « ماعلا ظفحلاب هدابع ظفحي يذلا : هانعمو .ةنايصلا وهو ىظفحلا

 مهيلع ظفحي كلذكو .بطعلاو كالهلا بابسأ مهيقيو .مهتاوقأ مهل

 ميسا رمادا واحلا مارا حير عيارلا يسار نيلاطللا
 يف مهّرضي ام لك نعو «ناطيشلا دياكم نم مهسرحيو «بونذلا ةعقاوم نع
 . مهايندو مهنيد

 . ليضفت لعفأ وه يذلا «رّْيَخ ل ًازييمت «اظفاحإ» بصتناو

 انمْؤُم لتقي نمو .24هنَع اوضرو مهنع هللا يضر : هلوق) تافص تاسبثإل
 ر ي بضغلاو ىضرسلا
 : ُهَلوقو 27 هنعْلو ه هيلع هللا ٌبضغو اهيف ًادلاخ منهج هؤارَجف ًادّمَعَتُم فسألاو طخسلاو

 [تقملاو هركلاو

 انوُفَسآ اًملف»# 04 هَئاَوْضر اوُهركو هللا طس ام ا مهنا كلذإ»

 ,0 4 مهطبثف مهن ُهناَعِبا هللا هرک نكلو» : ُهلوقو 2904 منم انُمَقَتنا

 ضف نولعفت ال ام الوقت نُ هللا دنع اتم ربك : لوقو

 تابثإ تايآلا هذه تنمضت : خلإ و 4( مهنع هللا يضر : هلوق /ش/

 ةواكلاو وعلو «بضخغلاو هلل 00 نم لعفلا تافص ضعب

 .۸ :ةنيبلاو .۲۲ :ةلداجملاو ٠٠١ :ةبوتلاو ١1١9.« :ةدئاملا (1)

 .۹۳ :ءاسنلا (۲)

 . ۲۸ :دمحم (۳)

 .ه8ه :فرخزلا )٤(

 . 45 :ةبوتلا (ه)

 " :فصلا (5)



 الو لاو طخشلاو

 .هب قيلي ام ىلع .لجو زع هلل ةيقيقح تافص قحلا لهأ دنع يهو

 يف مزلي ام اهنم مزلي الو كلذ نم قولخملا هب فصتي ام هبشت الو
 ظ ظ .قولخملا

 فاصتا نأ اونظ مهنكلو ءاهيفن ىلع ةلزتعملاو ةرعاشألل ةجح الف

 يف يه ام وحن ىلع هيف تافصلا هذه نوكت نأ همزلي اهب لجو زع هللا

 يفنلا ةأمح يف مهعقوأف مهادرأ مهبر يف هونظ يذلا ْنظلا اذهو «قولخملا

 . ليطعتلاو
 تملع امك ؛ةدارإلا ىلإ اهلك تافصلا هذه نوعجري ةرعاشألاو

 ةدارإ خلإ . . . طخسلاو بضغلاو٠ ,باوثلا ةدارإ مهدنع ىضرلاف اان
 . باقعلا

 . باقعلاو باوثلا سفن ىلإ اهنوعجريف ؛ ةلزتعملا امأو
 [ىضرلا نسا هنيب نوكي اًمع ٌرابخإ 4ُهْنَع اوضرو ْمُهَنَع هللا يضر : هناحبس هلوقو

 :ةبحملاو ىضرلا لدابت نم هئايلوأ نيبو
 امك ؛ ميعنلا نم اوطعأ ام لك نم لجأ مظعأ وهف ؛ مهنع هاضر امأ

 ْ : هناحبس لاق

 . ربك هللا نم ٌناوضرَول
 هرورسو .تناك امهم هتلزنمب مهنم لك ىضر وهف ؛هنع مهاضر امأو

 . ةنجلا يف كلذو . يتوأ اًمم ًاريخ ٌدحأ تؤي مل هنأ نظي ىتح ءاهب

 : هلوقب زرتحا دقف ؛ ةيآلا # . . .ًادّمعتم ًانمؤُم لتقي نموإل : هلوق امأو

 )١( :ةبوتلا 1/7.



 ناي لال ااف : يأ - ادمعتم» : هلوقبو ءرفاكلا لتق نع «ًانمؤُم»

 نع - هب هتوم نظلا ىلع بلغي امب هلتقيف اوم اما ةه نت دق

 .إطخلا لتقلا
 : ليقو .ديبأتلا ةهج اغ اش : يأ ؛ «اهيف ادلاخإ :هلوقو

 .ليوطلا ثكمل ١ :دولخلا

 نم :نوعلملاو نيعللاو .هللا ةمحر نع داعبإلاو درطلا وه :نعللاو [نعللا ىنعم]

 ٠ .اهب هيلع يعد وأ «ةنعللا هيلع تّقَح

 لتاقلا ذأ ىلع ا فا هذه ءاملعلا لكشتسا دقو

 هللا نإ : ىلاعت هلوقل ضراعم اذهو نانلا يف دلخيمهنأو مدل ةيوتأل ادع

 . (ُءاَشَي ْنَمِل كلذ َنوُداَم ٌرِفغَيو هب َكَرْشُي نأ رفعي ال

 :اهنم ؛ةبوجأ ةَّدعب كلذ نع اوباجأ دقو

 . ادهم قيرملا لف ده ناك نمل امنا اذه اا

 ال نأ ناكمإ عم :قروستول هةي ىلا ءازجلا وه اذه نأ _ ۲

 .ءىيسلا هلمعب حجري ًاحلاص لمعي وأ بوتي نأب «یزاجی
 لاو طفلا نر او ةنآلا قاد

 .انمدق امك ليوطلا ثكملا دولخلاب دارملا نأ _ ۽

 نتح هل ةر ال ادمغ لئاقلا نأ للا ةعامطتو اغ نبا تهد ا

 ظ ة سابع نا لاق

 . «٠ يش اهخسني ملو «لزن أَم رخا نم ةيآلا هذه نإ»

E . 

 ىلاعت هلوق : باب) «عاستلا ة ةروس ريسفت يف يراخبلا هاور . . ( حيحص)

(١) 

٠۸( 
 ريسفتلا يف ملسمو «ناقرفلا ةروس ريسفت يفو «(حتف 761 / ۸) (مًادّمعتم ًانمْؤُم لتي

١٠ 



 ًاقحو ءةثرولل ًاّقحو .هلل ًاقح : ةثالث ًاقوقح لتاقلا ىلع نأ حيحصلاو

 . ةبوتلاب طقسي هللا قحف

 وفعلا وأ ايندا ىف ءافيتسالاب طقسي ةثرولا قحو

 يتأيو ءةمايقلا موي هلتاقب عمتجي ىتح طقسي الف ؛ ليتقلا قح امأو

 ؟ ينلتق ميف اذه لس ! بر ای :لوقيو هدي ىف هسأر

 فسالا ىنمسإ ةدش ىنعمب لمعتسي فسألاف ؛ خلإ 4 . . .انوُفَسآ امل : هلوق امأو
 ١ ا يف ازعل وهو لاو يتلا اش نخل [ماقتنالاو 3

 ةهاركلا ةدش ىهو ءةمقنلا نم ذوخأم «ةبوقعلاب ةازاجملا : ماقتنالاو

 ش . طخسلاو

 ينم تنال ماَمَعلا نم لَّلظ يف هللا مُهَيتاي نا الإ نورظني لهل : ۀلوقو)
 وا ةكئالملا مهيتات نا الإ نورظني لهو )هه رمألا يضقو ةكئالملاو [ءيجملاو نايتإلا ٤ شا ا ر es SE ت يهر © ر چ 0 ا ا
 كسر ل نم 27 ل سر ر 0 ر ر
 اکد ضرأآلا تكد ادإ الك .2284كبر تايا ضعب ىتاي وا كبر ىتاي

 ماَمْغلاب ُءاَمّسلا ٌققشت مويوإ# امص اَفَص كّلَملاو كبر َءاجو اکد

 . يئاسنلاو «دواد وبأو .(يوون - "56 / =

 / )١ «ةنسلا بتك نم ريسفتلا يف هتايورمو سابع نبا ريسفت» باتك تئش نإ رظناو
 . ةلأسملا هذه نع فيطل ثحبم هيفف ٩۹ - ۲٠٤(«

 . ٠٠١ :ةرقبلا )١(

 . ٠١۸ :ماعنألا (۲)

 . ۲۲و ۲۱ :رجفلا (۳)
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 . ( 4 الیزنت ٌةكئالملا لرو

 نم نيتفص تابثإ تايآلا هذه يف . . .«َنورظْنَي لَه :هلوق /رش/

 لهأ هيلع يذلاو .ءيجملاو نايتإلا اتفص امهو «هناحبس هل لعفلا تافص

 وه يذلا ليوأتلا نع داعتبالاو .هتقيقح ىلع كلذب ناميإلا ةعامجلاو ةنسلا

 . ليطعتو ٌداحلإ ةقيقحلا يف

 ءاول لماح هبتك ام انه ءىراقلا ىلإ لقنن نأ بسانملا نم ّلعلو

 :©9يرثوكلا دهازب وعدملا وهو .رصعلا اذه يف ليطعتلاو مُهجتلا

 هصن ام 2 يقهيبلل «تافصلاو ءامسألا» باتك ىلع هتيشاح يف لاق

 يذلا مامغلا يف باذعب ى هللا نإ :هانعم ام ( يرشخمزلا لاق»

 عظفأ ةمحرلا EE تال ءيجم نوكيف ءةمحرلا هنم رني

 . لوهأو

 37 امك ءابلا ىنعم يف نيمرحلا مامإ لاقو

 .ه ١. .«هللا رمأ مهيتأي E يزارلا رخفلا لاقو

 ىن لاما قوتنا نع لجرلا اذه لقن نم ىرت تنأف

 . .ليوأتلاو جيرختلا يف مهبارطضا

 )١( :ناقرفلا ٠١ .

 ١5٠(. ص) هتمجرت يتأتس (؟)

 .(0575 صر (۳)

 ءرّسفم «يرشخمزلا يمزراوخلا دمحم نب رمع نب دومحم ءمساقلا وبأ وه )٤(

 ةنس يفوت «ثيدحلا بيرغ يف «قئافلا» و ريسفتلا يف «فاشكلا» بحاص ‹ ٌيلزتعم . يوغل

 .(هها"8)



 : تاليوأتلا كلت نم ًائيش لبقت ال ءاهباب يف ةحيرص تايآلا نأ ىلع

 مهعابتاو مهدانعو مهرفك ىلع نيّرصُملا ءالؤه دعوتت ىلوألا ةيآلاف

 مامغلا نم لّلظ يف لجو زع هللا مهيتأي نأ الإ نورظتني ام مهنأب ناطيشلل

 َيضْقَو» :كلذ دعب لاق اذهلو .ةمايقلا موي كلذو .مهنيب ءاضقلا لصفل

 . «رمألا

 نايتإ هنأب اهيف نايتإلا ليوأت نكمي ال ذإ ,ةحارص دشأ ةيناثلا ةيآلاو

 ايتإو «برلا نايتإو ةكئالملا نايتإ نيب اهيف ددر هنأل ؛باذعلا وأ رمألا

 . هناحيس برلا تايا ضعب

 ال امص ًاَفَص ُكَلَملاو َكْيَر َءاَجَّو9 :اهدعب يتلا ةيآلا يف هلوقو

 ةمايقلا موي هناحبس هئيجم دارملا نأل ؛باذعلا ءيجم ىلع اهلمح نكمي

 قشنت هئيجم دنعو «هل ًاميظعتو ًالالجإ ؛ فوفص ةكئالملاو ءءاضقلا لصفل

 .ةريخألا ةيآلا هتدافأ امك ؛ مامغلاب ءامسلا

 نم نئاب هشرع قوف وهو ونديو لزنيو يتأيو ءيجي هناحبس وهو

 هل ٌليطعت زاجملا ىوعدو «ةقيقحلا ىلع هناحبس هل لاعفأ اهلك هذهف

 نيقولخملا ء ءيجم سنج نم نايتإلاو ءييجملا كلذ نأ ٌداقتعاو «هلعف نع

 . ليطعتلاو راكنإلا ىلإ يضفي هيبشتلا ىلإ ٌعوزن مهنايتإو

 ةفص تابثإ] لکو af)» ماركإلاو . لالخلا قد كبر هجو ىقبيو# : ُهَلَوقو)

 . (04ُهَهْجَو الإ كلاَه ِءَيش

 . ۸۸ :صصقلا (۲) . ۲۷ :نمحرلا )١(

۱1۳ 

 [هجولا



 تابثإ ناتيآلا ناتاه تنّمضت .خلإ 4 . . .َكْبَر ُهْجَو قبو : هلوق /ش/

 ظ دووم هلل هعرلا ةفع

 اهلكو «ةرثك ىصحت ال ةنسلاو باتكلا نم هجولا تابثإ يف صوصنلاو
 ءتاذلا وأ باوثلا وأ ةهجلاب هجولا نورسفي نيذلا ةلطعملا ليوأت يفنت

 هنوك هتابثإ يضتقي الو «تاذلا ٌريغ ةفص هجولا نأ قحلا لهأ هيلع يذلاو

 قيلي ام ىلع هلل ةفص وه لب «ةمّسجملا هلوقي امك ؛ءاضعأ نم ًابكرم ىلاعت

 . هجو ههبشي الو اهجو هبشي الف هب

 ذإ .تاذلا هجولاب دارملا نأ ىلع نيتيآلا نيتاهب ةلطعملا تّلدتساو

 .كالهلا مدعو ءاقبلا يف هجولل صوصخ ال ٠

 ىلع هجو لجو زع هلل نكي ملول هنأب لالدتسالا اذه ضراعن نحنو

 عوضوملا ظفللا نإف ؛ تاذلا ىنعم يف ظفللا اذه لامعتسا ءاج امل ةقيقحلا

 اتباث يلصألا ىنعملا ناك اذإ الإ رخآ ىنعم يف لمعتسي نأ نكمي ال ىنعمل

 . همزال ىلإ موزلملا نم لقتني نأ نهذلل نكمي ىتح «فوصوملل
 ىلإ ءاقبلا دنسأ هنإ :لاقيف ءرخا قيرطب مهزاجم عفد نكمي هنأ ىلع

 . تاذلا دارأو هجولا قلطأ : لاقي نأ نم الدب ؛ تاذلا ءاقب هنم مزليو .هجولا

 ىلإ هجولا فاضأ امل ىلاعت هنأ يباطخلا نع ًالقن يقهيبلا ركذ دقو

 لالجلا وذ كبر ُهْجَو ىو :لاقف ءهجولا ىلإ تعنلا فاضأو «تاذلا

 لالّجلا وذ» : هلوق نأو«”ةلصب سيل هجولا ركذ نأ ىلع لد ؛« ماّرَكإلاو

 . تالل ةفص هجولاو هجولل ٌةفص < ماركإلاو

 مالسلا هيلع هلوق لثم يف اهريغب وأ تاذلاب هجولا ليوأت نكمي فيكو

 . .تامّلظلا هل تقرشأ يذلا كهجو رونب ٌذوعأ» :فئاطلا ثيدح يف

 .«ةفصب سيل» هلعلو عوبطملا يف اذك )١(
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 ول ءرانلا وأ رونلا هباجحو» : يرعشألا ىسوم وأ هاور اميف هلوقو 20( خلإ

 !؟«هقلخ نم هرصب هيلإ ىهتنا ام ههجو تاحّبس تقرحأل هفشك

 5 ْ هما ا ريب ت 7 رو نو 5 2م ر وك ور

 ةفص تابثإ] تلاقو# #20 يذيب تقلح امل دح ينك نا كعلم ام : هلوقو)

 ِناَنَطوُسْبَم ُهاَدَي ْلَب اوُلَق اَب اوُنعُلو ْمِهيدْيَأ ْتْلُع َةَلوُلْغَم هللا ُدَي ُدوُهَيلا ر وي رر
 . (04ُءاَشَي فيك فني

 نيديلا تابثإ ناتيآلا ناتاه تنّمضت . خلإ 4 . . .كَعِنَم اَمإ» :هلوق/ش/

 سيلبإ خبوي ىلوألا ةيآلا يف وهف هب قيلي ام ىلع هناحبس هل ةيقيقح ةفص

 . هيديب هقلخ يذلا مدآل دوجسلا نع هعانتما ىلع

 نع تامدح"'ءايخألا نإف + ةردقلا ىلع انهي وا کف

 .اهب زيمتي ةيصوصخ مدآل ىقبي الف «هتردقب هللا اهقلخ  سيلبإ

 رع د هلل درع كوع يفو

 بتكو «هديب مدا قلخ :هديب ءايشأ ةثالث قلبت لجو زع هللا نإ»

 )١( ىف ىنابلألا هفعضو .فئاطلا ةصق ىف دنس نودب قاحسإ نبا هركذ . (فيعض) '

 . (۱۳۲ ص) يلازغلل «ةريسلا هقف»

 ال هللا نإ» : مالسلا ةيلع هلوق يف باب) .ناميإلا يف ملسم هاور . ( حيحص) ١)

 .(يوون - ١1١ / ”) («ماني

 .. هلالجو هرون : «ههجو تاحبس» : ىنعم : لیقو

 )501١5(. «لوصألا عماج» :رظنا

 .7/6 :ص (۳)

 . ٠٤ :ةدئاملا (5)

 [نيديلا



 . ')«هديب ندع ةنج سرغو «هديب ةاروتلا

 يف تاقولخملا ةيقبل اهتكراشم عم ركذلاب ةثالشلا هذه صيصختف

 .دئاز رمأب اهصاصتخا ىلع لاد ةردقلاب اهعوقو

 ديلا يف الإ هلامعتسا فرعُي مل ةينثتلاب نيديلا ظفلف ؛ًاضيأو

 هقلخ :لاقي نأ غوسي ال هنإف ؛ةمعنلا وأ ةردقلا ىنعمب طق دري ملو « ةيقيقحلا

 . نيتمعنب وأ نيتردقب هللا
 الإ امهريغوأ ةردقلا وأ ةمعنلا ىنعمب نيديلا قالطإ زوجي ال هنأ ىلع

 الو دي حيرلل :لاقي ال كلذلو «ةقيقحلا ىلع نيديلاب فصتا نم قح يف

 .دي ءاملل

 تءاجو «تايآلا ضعب يف تدرفأ دق ديلا نأب ةلطعملا جاجتحا امأو

 ىلإ بسن دق نينثالاب عنصي ام نإف هيف ليلد الف ؛اهضعب يف عمجلا ظفلب
 . يانذأو «يانيع :دارملاو « ينذأب تعمسو « ينيعب تيأر : لوقت «دحاولا

 : ىلاعت هلوقك ااا ىنثملا ىنعمب يتأي عمجلا كلذكو

 يف يقهيبلاو ,يهيقفلا قيقحتب ٤١( ص) «تافصلا» يف ينطقرادلا هاور ٠ )١(

 . اعوفرم لفون نب ثراحلا ثيدح نم ؛(7٠4” ص) «تافصلاو ءامسألا»

 : لاق هنأ امهنع هللا يضر رمع نبا نع حصو

 رئاسل لاق مث .ندع ةنجو «مداو .ملقلاو «شرعلا :هديب ءايشأ ةعبرأ هللا قلخ»

 .«ناكف .نك :قلخلا

 :«ولعلا» يف يبهذلا لاق

 . «ديج هدانسإ»

 ٠٠١(: ص) «ولعلا رصتخم» يف ينابلألا لاقو
 . «ملسم طرش ىلع حيحص هدنس»
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 .04امُكَيوُلُق تعض دق هللا ىلإ اوت نإ
 .امكابلق :دارملاو

 تابثإ نم درو ام عم ءةمعنلا وأ ةردقلا ىلع ديلا لمح ىتأتي فيكو

 نوكي ال امم كلذ ريغو طسبلاو ضبقلاو لامشلاو نيميلاو عباصألاو فكلا
 ! ؟ةّيقيقحلا ديلل الإ

 . يف هللا مهحبق دوهيلا ةلاقم هناحبس هللا يكحي ةيناشلا ةيآلا يفو

 وي و ا وحبا رم كاس

 ناتطوسبم هيدي نأ وهو «اولاق ام سكع هناحبس هسفنل تبث ذأ مث

 ا ن ءاجاطك دار نك ني . ءاطعلاب

 .©0(ٌةقفن اهضيغت ال ءراهنلاو ليلا ءاّخس ىألم هللا نيمي نإ»
 ريبعتلا اذه نسحي ناك له ؛ ةقيقحلا ىلع نادي هلل نكي ملول ىرت

 ! ؟نيديلا طسبب

 ٠لر الا هوجو تهاتكا الا

 )١( ميرحتلا :

 ٌتَقَلَح امل : ىلاعت هللا لوق :باب) .ديحوتلا يف يراخبلا هاور .(حيحص) (۲)
 ء(حتف - 408 / ۱۳) («ءاملا ىلع هشرع ناكو» :باب)و .(حتف - ۳۹۳ / ۱۳) (4 ّيَدَيِب

 : هظفلو «(يوون - 84 / ۷) (ةقفنلا ىلع ثحلا :باب) «ةاكزلا يف ملسمو .ريسفتلا يفو

 ترامب سووا ءراهنلاو ليللا ٌءاَحس ءاهضيغي ال ىألم هللا نيمي»

 . (هنيمي يف ام ضغي مل هنإف ؛ ضرألاو

 : يوونلا لاق

 .«مئاّدلا ,ٌٍبصلا : حسلا»
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 ُاَنْلَمَحو «4اننيْعأب كإف كبر مكحل ربصاوإ :ةلوقو) [نيعلا ةفض تابثإ]

 .(74 يِنْيَع ىَلَع عنْصَتلو : ينم َةَبَحَم َكيَلَع ٌتيَقْلاول

 ثالثلا تايآلا هذه يف .خلإ .. . كبر مكُحل ربصآوإ» : هلوق /ش/

 ةيقيقح ةفص يهو «تايئرملا عيمج اهب ىري ًانيع هسفنل هناحبس هللا تبثي

 نم ةبكرم ةحراج اهنوك اهتابثإ يضتقي الف ءهب قيلي ام ىلع لجو زع هلل

 .امهريغو بصعو محش

 . ليطعتو ين ةياعرلاو ظفحلاب وأ ةيؤرلاب اهل ةلطعملا ريسفتو .
 الف ؛رخآلا ضعبلا يف اهعمجو صوصنلا ضعب يف اهدارفإ امأو

 نع اهيف ربعي دقف «كلذل عستت برعلا ةغل نإف ؛اهيفن ىلع هيف مهل ةجح
 .نيدبلا يف امدعادع نيالا اقم حاولا اه نيو: جلا ظلت نيالا

 نالا هله نم ىش نق نیلا قل لامستا نكي الدنا ىلع

 . ةيقيقح نيع هل نمل ةبسنلاب الإ اهوركذ يتلا

 .هيف سيل امب حّدمتي هللا نإ :اولوقي نأ ةلطعملا ءالؤه ديري لهف

 هتيؤر نإ :اولوقي نأ نوديري لهو !؟اهنع ٌلطاع وهو ًانيع هسفنل تبثيف

 لوقت امك < و ءاهب ةصاخ ةفصب عقت ال ءايشألل

 !؟خلإ . . .هتاذب ديرم .هتاذب رداق هنإ : ةلزتعملا

 )١( :روطلا ٤۸ .

 ) )۲:رمقلا ١۳ و١٤ .

 ) )۳:هط ۳۹.
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 امل لامتحالاو .همكحل ربصلاب ةي هيبن هللا رمأي ىلوألا ةيآلا يفو
 . هظفحو هتءالك يفو .هنم ىأرمب هنأب رمألا كلذ لّدعيو « هموق ىذأ نم هاقلي

 امل هنأ مالسلا هيلع حون هيبن نع لجو زع زا ريكي نالا ةيآلا يفو

 E مهذخأو «باذعلا ةملك مهيلع تّقحو .هموق هبّذك

 ؛رّسُدو بشخلا نم ةميظع حاولأ تاذ ةنيفس ىلع نينمؤملا نم هعم نمو
 هللا نيعب يرجت تناك اهنأو «حاولألا اهب دشت «راسد عمج «ريماسم : يأ
 ظ . هتسارحو

 ىقلأ هنأب مالسلا هيلع ىسوم هّيبنل هللا نم ٌباطخ ةثلاثلا ةيآلا يفو

 ىلع هعنص هنأو .هقلخ ىلإ هببحو هناحبس وه هبحأ : ينعي ؛ هنم ةّبحم هيلع

 . هموقو نوعرف ىلإ ةلاسر نم هلمح امب مايقلل اهب دعتسا ةيبرت هابرو «هنيع

 تل يكتشتو اَهِجوَر يف َكُلِداَجَت ۳ لوق هللا عمس دق : ُهَلوقو)

 ْدَقَل» : لوقو .2004ُرْيصَب ٌعْيِمَس هللا نإ اَمُكرُراَحَت عسي هللاو هللا ىلإ

 م : ُهَلوَقَو >4 ءاينْغَأ نحن ٌريقف هللا نإ اوُناَق َنيِذّلا َلْوَق هللا م ٌعمَس

 0نوُبتُكي يَ السرو ىَلَب ُمُهاَوْجَنو ْمُهّرِس شن ا نرس

 ,©(ىَرَي هللا نأ مَلْعَي كب © 4ىَرأو سا اَمَكَعَم يننإ»

 )١( :ةلداجملا ١

 ) )۲:نارمع لآ ١

 ) )۳:فرخزلا ۸۰.

 )٤( :هط ٤٩ .

 . ٠٤ :قلعلا (ه)
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 ُعْيِمَسلا َوُه ُهْنِإ ٍإ . َنيِدِجاَملا يف َكَبْلَقتو موقت َنْيح َكاَرَي يذلا

 هَلوُسرو ْمُكَلَمَع هللا ىرَيَسَق اوُلَمْعا لو .©4ُمْيلَعلا

 . (74َنوُنمْؤُملاو

 فلؤملا اهقاس تايآلا هذه .خلإ .  . . هللا حمس ْدَقَلط :هلوق /شر//

 . ةيؤرلاو رصبلاو عمسلا تافص تابثإل

 : يهو «قاقتشالا غيص لكب تايأآلا هنع تربع دقف ؛ عمسلا امأ

 اهب كردي هلل ةيقيقح ةفص وهف «عَمسأو منو .ٌعيمسو ءو عم
 . انمدق امك ؛ تاوصألا

 ةيؤرلاو .ناولألاو صاخشألا اهب كردي يتلا ةفصلا وهف ؛رصبلا امأو

 : ىسوم يا ثيدح يف ءاج دقو .هل ةمزال

 ءًابئاغالو مصأ نوعدت إل مكنإ ؛ مكسفنأ ىلع اوعبرا !سانلا اهيأ اي»

 قنع نم مكدحأ ىلإ برقأ نوعدت يذلا َّنِإ ءًأريصب ًاعيمس نوعدت نكلو

0 

 )١( ۲۲۰و ۲۱۹و ۲۱۸ :ءارعشلا .

 ) )۲:ةبوتلا ٠٠١ .

 الع اذإ ءاعدلا : باب) «تاوعدلا يف يراخبلا : ةبراقتم ظافلأب هاور . (حيحص) (۳)

 : باب) ,ديحوتلا يفو « («هللاب الإ ةوق الو لوح ال» : لوق باب)و «(حتف - ۱۸۷ / )1١ (ةبقع

 ءاعدلاو ركذلا يف ملسمو .يزاغملاو .داهجلاو ءردقلا يفو .(هًاريصب ًاعيمس ُهللا َناَكول

 وبأ ًاضيأ هاور امك «(يوون - 74 / ۱۷) (ركذلاب توصلا ضفخ بابحتسا :باب) «ةبوتلاو
 . يذمرتلاو «دواد



 .رصببي الو عمسي ال ام مهتدابع

 ءاهجوز اهنم رهاظ نيح ةبلعث تنب ةلوخ نأش يف ىلوألا تلزن دقو

 دق الإ كارأ ام» :اهل لوقي وهو .هرواحتو ةَ هللا لوسر ىلإ وكشت تءاجف

 ۰ . ()« هيلع تمرح

 ؛اهنع هللا يضر ةشئاع نع ةورع نع «هحيحص» يف يراخبلا جرخأ

 : تلاق

 وكشت ةلداجملا تءاج دقل .تاوصألا هعمس ٌعسو يذلا هلل دمحلا»

 هللا لزنأف «لوقت ام عمسأ ام تيبلا نم ةيحان يف انأو ةَ هللا لوسر ىلإ

 .>«تايآلا 4 . . .اهجْوُر يف كلا يتلا لوق هللا حمس دق : لجو زع

 لاق نيح «ثيبخلا يدوهيلا صاحنف يف تلزن دقف ؛ ةيناثلا ةيآلا امأو

 ىلإ انب ام ركب ابأ اي هللاو : مالسإلا ىلإ هاعد امل هنع هللا يضر ركب يبأل

 !«دانَضَرَفَتسا ام ًاينغ ناك ولو ءريقفل انيلإ هنإو ءرقف نم ةجاح نم هللا

 .هدعب يذلا رظنا )١(

 هللا ناو :ىلاعت هللا لوق :باب) .ديحوتلا يف يراخبلا هاور .(حيحص) (۲)
 ناهظلا :باب) «حاكنلا يف يئئاسنلا هلصوو .(حتف - ۳۷۲ / ۱۲) ًاقيلعت («ًاريصب ًاعيمس
 يف دمحأو ء«هحخحصو (۳۴۹ / ه) «قيلغتلا» يف ظفاحلا هقيرط نم هلصوو «(118/5)

 :هيفو ««كردتسملا» يف مكاحلاو «هجام نباو .(5 / 5) «دنسملا»

 . «هيلع تمرح دق الإ كارأ ام : ةلوخل ةي يبنلا لاق»

 حيحص» و «(۳۲۳۷) «يئاسنلا حيحص» :رظناو )۸٠١(. «لوصألا عماج» :رظنا

 )١808(. «هجام نبا

 «کاش ۔ ۸۳۰۱ ۰۸۳۰۰ مقر) «ریسفتلا» يف هدنسب ريرج نبا هاور .(فيعض هدانسإ) (۳)

 د ملو «ريبكلا خيراتلا» يف يراخبلا هركذ «تباث نب ديز ىلوم يراصنألا دمحم يبأ نب دمحم هيفو

۱۲۱ 



 يهف .ماهفتسالل ةزمهلاو .(لب) ىنعمب (مأ) ف ؛ةثلاثلا ةيآلا امأو

 لب : ىنعملاو « خيبوتلا ىنعم نّمضتي ٌيراكنإ و ءةعطقنملا (مأ)

 مهاوجنو مهرس عمسن ال انأ مهراتتساو مهيفخت يف ءالؤه ُنظيأ
 . نولعفي امو نولوقي ام نوبتكي مهيدل انتظفحو كلذ

 نوراهو ىسومل لجو زع هللا نم ٌباطخ يهف ؛ةعبارلا ةيآلا امأو
 ءامهب نوعرف شطب نم امهفوخ هللا ىلإ اوكش نيح مالسلاو ةالصلا امهيلع
 . «ىرأو مسا اَمُكَعَم يتنإ اًناَحَن الإ :امهل لاقف

 EGS ؛ةسماخلا ةيآلا امأو

 , ىن يذلا د تيارا : . ىلاعت هلوق لزنف ؛تيبلا دنع ةالصلا نع لت يبل

 نإ تارا رقاب نما لا ىدقلا قلع ناك نإ تيار: یلص اذإ ًادْبَع

 .©0ةروسلا خلإ * . . .ىرَي هللا نأ ْمَلْعي ملأ . ىو بدك

 هللا رکَمو اوُرْكَمَول : ُهَلوَقو 04 لاجملا ٌديِدَشَوُهَو :ُهْلَوَقو)  يننمتبا
 [ديكلاو ركملا

 آل ْمُهو اركَم اَنْرَكَمو ارم ا لوقو .74َنيِكاَملا ريخ ُهللاو

 ال) كارلا يف يبهذلا هنع لاقو ٠ .«تاقثلا» يف نابحت نيا کدو ءاليدعت الو اخرج هيف ركذي =

 .لوهجم : : ظفاحلا لاقو .(فرعي

 ٌداسنإلا نإ : ىلاعت هلوق : باب) «نيقفانملا تافص يف ملسم هاور . (حیحص) )١(

 ۳۷١(. / ۲) «دنسملا» يف دمحأو «(يوون - ٠٤١ / ۱۷) (( ىنغتسا هآر نأ . ىغطيَل

 ١۷٤(. ص) «لوزنلا بابسأ نم دنسملا حيحصلا» :رظناو

 . ١۳ :دعرلا (۲)

 . ٥٤ :نارمع لآ (۴)



 . (04ادْيَك ُدْيكأو اديك َنوُدْبَكَي نإ : هَلوقَو 04نو رْعشَي

 تايآلا هذه تنمضت .خلإ 4 . . . لاحملا ٌديدش وُهوإ» :هلوقو/ش/

 . ةيرايتخالا لعفلا تافص نم اهي لا يتفص تابثإ

 ركام :لاقيف مسا نيتفصلا نيتاه نم هل تشي نأ يغبني ال نكلو
 ديكي هنأو .نيركاملا ريخ هنأ نم صنلا هب درو ام دنع فقوي لب .دئاكو

 . نيرفاكلا هئادعأل

 ذخألا ديدش :هانعمف ؛* لاحملا ٌديدش وهو :هناحبس هلوق امأ

 : ىلاعت هلوق يف امك ؛ ةبوقعلاب

 : سابع نبا لاقو
 .«لوحلا ديدش :هانعم»

 : دهاجم لاقو

 . «ةوقلا ديدش)»

ET Bg 

 مهعرسأو مهذفنأ :هانعمف ؛ «َنيركاملا ٌرْيخ هللاوإ# :هلوق امأو

 يف َنوُدِسُْي طر ُهَعْشَي ةنيدملا يف داو :اهلبق ناتيآلاو ٠١. :لمنلا )١(

 ا ارتب يا ركع د ٍضزألا

 . 4 نوقداصل انإو

 ) )۲:قراطلا ٠١ .

 ) )۳:جوربلا ٠١ .

 )٤( :دوه ۱۰۲ .

 لفي



 [هللا ركم ىنعم]

 .ًاركم

 نم معنلاب مهج -اردتسا هنأب هدابعب هللا ركم فلسلا ضعب رّسف دقو

 :ثيدحلا يفو «ةمعن مهل ثدحأ انو ادا اننلكف ‹نوملعي ال ثيح

 ىلع ميقم وهو بحي ام ايندلا نم دبعلا يطعي للا َتيْأر اذإ»

 .©20(خاردتسا هنم كلذ امنأ ملعاف ؛ هتيصعم

 دوهيلا دارأ نيح مالسلا هيلع ىسيع نأش يف ةيآلا هذه تلزن دقو

 ىلإ هعفرف «مالسلا هيلع ليربجب هللا هدّيأ دقو ٌةّوك هيف ًاتيب لخدف «هلتق

 ةبش هللا ىقلأف .هولتقيف هيلع مهّلديل ؛اذوهي هيلع لخدف ءةوكلا نم ءامسل
 جرخ ؛ ىسيع هيف دجي ملف تيبلا لخد املف ءنئاخلا كلذ ىلع ىسيع

 كلذف . ىسيع هنأ نوري مهو هولتقف .ٌدحأ تيبلا يف ام :لوقي وهو

 .04هللا ٌركمو اوركَمو# : ىلاعت هلوق

 طهرلا نأش يف يهف ؛ خلإ 4 . . .ًاركَم اوركَمَوط : ىلاعت هلوق امأو

 )١( «دنسملا» يف كما هاوو (حيحص) )٤ /_١40(« هتمتتو :

eا ازإ يح ٍءْيَش لك باو مهل انتَ هب اور ام اوست الو  

 ٤٤[. : ماعنألا] «(نوسلبم ۾ مه اذإف ة 3 ْمُهاَنْذَحَ اوترا

 يف ينابلألا هححّحصو )٤ / ٠۳١١(« «ءايحإلا جيرخت» يف يقارعلا هدانسإ نّسح

 .(417) «ةحيحصلا ةلسلسلا»

 هركذو «دحأل هوزعي نأ نود (۴۷ / ۲) «ريسفتلا» يف ريثك نبا ىنعملا اذه ركذ (۲)

 )١ «ريسملا داز» يف يزوجلا نبا هازعو «(كاش - 404 / ) يدسلا ىلإ هدنسب ريرج نبا
 ٠ . سابع نبال (*ةه /

١ 
١" 



 ٌنلوقَنَل مثه «هلهأو وه ًاتايب هْنَلتقَيَل : يأ

 . ')نیعمج نيعمجأ مهموقو مهرّمدف مهب هللا ركم نأ مهنم ركملا اذه ةبقاع ّناكف

 ىا مس تبار ناك هللا ناف وس نع وشنت أ هو زا ًاريخ اوُدْبَ نإ : ُهَلوَقو)

 ٠ هللاو ْمُكلهللَرِفغَي نأ َنوبحت الا اوُحَفْصَيْلَو اوُفْعَيْلَوِل 54 ريدَق ار

 . ( 04 میحر ٌروفغ

 تابثإ تنّمضت تايآلا هذه .خلإ 4. . .ًارْيَخ اوُدِبَت ْنِإ» : هلوق/ش/

 . ماركإلاو لالجلاو كرابتلاو ةزعلاو ةمحرلاو ةرفغملاو ةردقلاو وفعلا تافص
 ىنملا نما اذإ هدابع ةبوقع نع زواجتملا :هانعم ؛ ىلاعت همسا وه يذلا وُفَعلاف

 : ىلاعت لاق امك ؛اوبانأو هيلإ اوبات مه

 . 0( تاثيَسلا نَعوُفْعَيو هدابع ْنَع َةَبوَلا لبي يذلا وهو
 ماقتنالا ىلع ةّمات ةزدق نع ناك ام وه وفعلا لمكأ ناك املو

 هذه يف نينرتقم ريدقلاو وفعلا :ناميركلا نامسالا ناذه ءاج ؛ةذخاؤملاو

 .اهريغ يفو ةيآلا

 .ًامادعإو ًاداجيإ تانكمملاب قّلعتت يتلا ةفصلا يهف ؛ةردقلا امأو

 )١( «ريثك نبا ريسفت» :رظنا ) / 5/ا7١(.

 ) )۲:ءاسنلا ۱۴۹ .

 . ۲۲ :رونلا (۳)

 )٤( :ىروشلا ٠١.
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 :ثيدحلا يف امك ؛هتردقو هتئيشمب عقاو تانئاكلا نم عقوو ناك ام لكف

 اا ناك هللا ءاش ام»

 يف تلزن دقف ؛ ةيآلا 4 . . .اوُحْفْصَيْلَو اوفْعيلو : ىلاعت هلوق امأو

 ناكو .ةثاثأ نب حطسم ىلع قفني ال فلح نيح هنع هللا يضر ركب يبأ نأش

 تلزن املف ءركب يبأ ةلاخ تنب حطسم مأ تناكو «كفإلا يف اوضاخ نّمم

 هكر وبا لاق 'ةيآلا هده“

 [ةزعلا ةفص تابثإ]

 .ًاحطسم لصوو ««يل هللا رفغي نأ بحأل ينإ هللاو»

 نع ُهّلوقو 204 َنيِنمْوُمْللو هِلوُسَرلو ةّرعلا هللوط :هُنوقو)

 . 204 َنيعَمْجأ ْمُهتبوْغال َكترعِبَفط : ٌسيلبإ
 يف تلزن] دقف ؛4َنيِنِمْوُمْللو هلوسرلو ُةرِعلا للو : ىلاعت هلوق امأو /ش/
 تاوزغلا ضعب يف ناكو «نيقفانملا سيئر لولس نبا 5 هللا دبع نأش

 هلوق لزنف «ةنيدملا نم هباحصأو وه ةي هللا لوسر ّنجرخيل مسقأ دق

 دصقي ؛ 4 لذألا اهم ُرَعألا َّنَجرْخُيل ةنيدملا ىلإ انْعَجَر نيل َنولوُقَيط : ىلاعت

 )١( ص) هجيرخت قبس 44(.

 يف يراخبلا هاور دقو «كفإلا ةثداح ثيدح نم ءزج وهو .(حسيحص) (۲)

 : باب) داهجلا يفو ۰( حتف 46 / ه) (اضعب نهضعب ءاسنلا ليدعت : باب) .تاداهشلا

 . ماصتعالاو ءروذنلاو ناميألاو ءريسفتلاو ,يزاغملا يفو .(ىزغلا يف هتأرما لجرلا لمح

 .يذمرتلا هاورو «.(يوون - ٠١8 / 1۷) (كفإلا ثيدح :باب) «ةبوتلا يف ملسمو .ديحوتلاو

 . يئاسنلاو

 .۸ : نوقفانملا (۳)

 )٤( :ص ۸۲.



 يدفع نيو هللا كور لالالا و قضت ورع اةيمم او ليتنا علة هيعالاب

 نينمؤمللو هلوسرلو ةّزعلا هللوإ# :هلوقب هيلع لجو زع هللا درف .نينمؤملا
 .4[22َنومَلْعَي ال َنيقفانملا نكلو

 : ىلاعت لاق ؛هسفنل لجو زع هللا اهتبثأ ةفص ةزعلاو

 . ٠04 ميكحلا زيزعلا وهو

 .04ازيزع ًاَيوَق هللا ناوي : لاقو

 : ةعافشلا ثيدح يف امك ؛ هناحبس اهب م قأو

 الإ هلإ "ال : لاق 0 اهنم ٌنَجرخأل ؛ يتمظعو يئايربكو يتزعو»

 .(0«هللا

 كاملا وست ْمُهيوْعأل كتّرعبفإ» :لاق هنأ سيلبإ نع ربخأو

 : ةريره يبأ نع هريغو «يراخبلا حيحص» يفو .

 ء«بهذ نم دارج هيلع ٌرخ ًانايرع لستغي.مالسلا هيلع بويأ امنيب»

 ؟ىرت امع كتينغأ نكأ ملأ !بويأ اي : هبر هادانف .هبوث يف يثحي لعجف

 )١( نوقفانملا ةروس ريسفت يف يراخبلا لوزنلا ببس دروأ .(حيحص) )۸ / 544

 - باب) .ريسفتلا يف يذمرتلاو .(يوون- 6 / ١ا/) نيقفانملا تافص يف ملسمو .(حتف :

 (نوقفانملا ةروس نمو .

 54 : ميهاربإ (۲)

 . 76 :بازحألا (۳)

 )٤( (اهيف ةلزنم ةنجلا لهأ ىندأ : باب) .ناميإلا يف ملسم هاور .(حيحص) )7 /

. (ATA) « ةنسلا» يف مصاع يب أ نباو .براقم ظفلب (يوون» - 6 
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 .«كتكرب نع يل ىنغ ال نكلو .كنتّزعو ؛ ىلب :لاق

 : عجو هب ناك نمل لي يِبنلا همّلع يذلا ءاعدلا ثيدح يف ءاج دقو

 ا دجأ 0 نم هتردقو هللا ة١ ةّرعب ذوعأ»

 يف نيعلا مضب  رُعي رع :نم ؛رهقلاو ةبلغلا ىنعمب يتأت ةزعلاو [ةزعلا ىنعم]

 . هبلغ اذإ ؛ ولع : : لاقي ؛- عراضملا

 ضرأ هنمو .- اهحتفب ع .ةبالصلاو ةوقلا ىنعمب , يتأتو

 .ةديدشلا ةبلصلل ؛زازع

 زعي و :نم ؛ءادعألا نع عانتمالاو ردقلا ولع ىنعمب يتأتو

 ت اسکا

 . لجو زع هلل ةتباث اهلك يناعملا هذهو

 كد ع

 04 ماركإلاو لالخلا يذ كبر مسا كَراَبت# : هلوقو)

 ىنعمب ةكربلا نم هنإف 4 . . ر مسا كرابت» : ىلاعت هلوق امأو /رش/

 يف هدحو انايرع لستغا نم :باب) ا يف يراخبلا هاور .(حيحص) )١(

 .ديحوتلا يفو «ءايبنألا يفو .(حتف - ۳۸۷ / ۱) «ةولخلا

 ٠ .(لاستغالا دنع راتتسالا : باب) .لسغلا يف يئاسنلاو

 .«دنسملا» يف دمحأ مامإلا هاورو

 مو سب عي احس باب ءمالسلا يف ملسم هاور .(حيحص) (؟)
 .ًاضيأ هيف يذمرتلاو .بطلا يف دواد وبأو «(يوون - 8 / )1١5 (ءاعدلا عم ملألا

 . . نيعلا يف «ًأطوملا» و

 .اهركذ هريغو «ةزعلا ركذ نودب ملسم دنع يهو

 .۷۸ :نمحرلا (۳)



 . هترثكو ريخلا ماود

 .هناحبس ةمظعلاو لالجلا بحاص : يأ ؛ 4 لالجلا يذإ» : هلوقو

 . هنم مظعأ الو لجأ ءيش ال يذلا
 مركي يذلا :ليقو «هب قيلي ال امع "”مركي يذلا :«ماركآلا»و

 . ملعأ هللاو .ةرخآلاو ايندلا يف ةماركلا عاونأب نيحلاصلا هدابع

 ملو 4ام هَل ُمَلْعَت لَه هتدابعل ٌربطْضاو ُهدبْعاف» : ُهَلوقو)
 منو ًادادنأ هلل اوُنَعْجَت القط :ُهُنْوَفو .5«ّدحأ ًاوُمُك هَل نكي

 ْمُهَتوُحُي ادادلا هللا ِنوُد ْنِم ُدحَتَي ْنَم سالا نمو .204َنومَلْعَ
 ملو ادو ذختي ْمَل يذلا هلل ُدْمَحلا لقو» : لوقو »هللا ٌبُحَك.

 © يبت هريو َّلَّذلا نم يلو هَل نكي ملو كْلُملا يف كير هَل نكي

 وُهو ُدْمَحلا ُهَلو َكْلُملا ُهَل ضْرَألا يف امو تاوامّسلا يف ام هلل حبس

 )١( «برعلا ناسل» يف روظنم 5 لاق ؛هّزنتي : يأ :

 (هزيت : مراكتو ءيشلا نع مركت» .

 ) )۲:ميرم ٠٩ .

 ) )۳:صالخإلا ٠٤

 )٤( :ةرقبلا ۲۲ .

 . ٠٠١ :ةرقبلا (ه)

 ) )5:ءارسإلا ١١١ .

 ) )۷:نباغتلا ١.

 ليغ



 دخت ملو ضزألاو َتاَواَمّسلا ُكْلُم ُهَل يذلا . ًاريذت َنيِمَلاَعْلل َنوُكيل

 ."ًريِدَقت ُهَرَّدَقَف ٍءْيَش لک َقَلخو كْلُملا يف يرش ُهَل ْنُكَي ْمَو ًادّلَو

 ام هلإ لَك َبْهَدَل ًاذإ هلإ ْنم ُهَعَم َناَكاَمو ِدَلَو نم ُهللا دخت امإط» : ُهَلْوقو

 ٍملاَغ َنوُفصَي اَّمَع هللا َناَحْبُس ٍضْعَب ىَلَع ْمُهْضْعَب العلو َقَلَخ ظ

 نإ لاثمألا هلل اوبرضت الفإل نوکر شي اّمَع ىلاعتف ةَداَهَشلاو بيغلا

 ره ام حافلا يب مرح امن ل ٠ ٠ وم ل مو معي ةلا

 هب لري ْمَل اَم هللاب اوُكِرْشُ ناو حلا رغب ّيْغبلاو لاو رطب امو اهنم

i9«نومّلغت ال ام هللا ىَلَع اولوقت )). 

 Sa . خلإ 4 . . .هدبْغافَي : هلوق/ش/

 يلولاو كيرشلاو دلولاو دنلاو ءفكلاو يمسلا يفن يهو .بولسلا تافص بولسا تفس)

 .كلملا :نم ؛ تابثإلا تافص ضعب تمت انك ؟ةحاخو لذ نم

 ظ ٠ ااو ارك وةلا دمخ

 : هللا همحر مالسإلا خيش لاق دقف ؛ 4ًايمَس ُهَل ُمّلْعَت لَه :هلوقامأ (يساوس)

 ل یا اريظن# قا ي ملعت لهؤ» :ةغللا لهأ لاق»

 ' لهم : هنا نق كور اوس دكو ساس فاك كارو .همسا

 )١( :ناقرفلا ١

 ) )۲:نونئمؤملا 91١و؟97.'

 ) )۳:لحنلا ۷٤.

 )٤( فارعألا : ۳۳ .



 .(7«ًاهيبش وأ الثم ؛ امس ُهل ُمّلْعَ

 . ًايمس هل ملعت ال : يأ ؛ يفنلا هانعم «يراكنإ ةيآلا يف ماهفتسالاو

 ءىفاكملا : ءفكلاب دارملاف ؛ «ٌدحأ ًاوفك ُهَل نكي ملو : هلوق امأو

 . يواسملا

 نأل ؛هجو لك نم هيبشلاو ريظنلا هناحبس هنع يفنت ةيآلا هذهف

 ريسفت ىلع مالكلا مدقت دقو .معيف «يفللا قايس يف ةركن عقو «دحأ#

 .اهيلإ عجريلف ءاهلك صالخإلا ةروس

 اس سا دن عمج دادنألاف .خلإ 4 . . .ًادادُنأ هلل اوُلَعْجَت الفا :هلوق امأو
 ةارملاو دص الو دن هلل نويل افيو ى رافملا طلا 2: لبق هك تاه

 . هيفانيو هداضي ام يفنو , هئوانيو هئفاكي ام يفن

 هاش يف واولا نم ًالاح تعقو «نومَلْعت متناول :ةلمجو |
 نأو «مکقزرو مكقلخ يذلا هدحو وه هللا نأ نوملعت متنك اذإ : ىنعملاو

 قاقحتسا يف هب اهومتيواسو ًالاثمأو ا ل اد يتلا ا

 ؛ًاعفن الو ارض مكل كلمت الو «ةقولخم يه لب .ًائيش قلخت ال ةدابعلا

 يملا ةدابعلاب هناحبس هودرفأو .اهتدابع اوكرتاف

 مربي ضس هللا نم ٌرابخإ وهف ؛ خلإ 4 . . . ٌدختي نم سانلا َنمَوإل : هلوق امأو
 [هللا بحك

 اهنولعجي : ينعي ؛ لجو زع هلل مهبحك مهتهلآ نوُبحي مهنأب نيكرشملا نع

 )١( «ىواتفلا» :رظنا )۳ / 5(.

 نبا نع ةحلط يبأ نب يلع نع هدنسب ةيآلا ريسفت يف ريرج نبا هدروأ سابع نبا رثأو

 .هنع هللا يضر سابع نبا نع يلع ةياور نع (۸۲ صر مالكلا مّدقت دقو «سابع
 .(؟51© / ه) «ریثک نبأ ريسفت» :اضيأ رظلاو
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 نيكرشملا بح نم هلل اح دشا اوئَمآ َنيِذَّلاو» .بحلا يف هل ةيواسم

 نيكرشملا بح امأ .هب هودرفأو «بحلا هل اوصلخأ مهنأل ؛ مهتهلآل

 ناك ةدحاو ةهجل ناك اذإ بحلا نأ كش الو ءاهنيب ٌعّروم وهف ؛ مهتهلآل

 ْ . ىوقأو نكمأ
 نيذلاو «هلل نينمؤملا بحك مهتهلآ نوّبحي مهنأ : ىنعملا :ليقو

 . مهدادنأل رافكلا نم هلل ًاَبح ٌدشأ اونمآ

 ؛ةيآلا « . . .ادّلو دخت ْمَل يذلا هلل ُدْمَحلا لقول : ىلاعت هلوق امأو
 ةمعنلا ىلع ناسللاب ءانثلا هنأو .")دمحلا ىنعم يف مالكلا مدقت دقف

 عيمج تابثإل ٌنَّمضتم هناحبس هل دمحلا تابثإ نإ :انلقو ءاهريغو

 .اهتياغ غلب نم الإ قلطملا دمحلا ٌقحتسي ال يتلا تالامكلا

 كيرشلاو دلولا نم دمحلا لامك يفاني ام هسفن نع هناحبس ىفن مث

 نم ًادحأ يلاوي ال هناحبس وهف «- ةجاحو رقف نم : يأ  لذلا نم يلولاو
 .هيلإ ةجاحو ةلذ لجأ نم هقلخ

 نع هُهزنيو ًاميظعت همظعي : يأ ؛ًاريبكت هربكي نأ هلوسرو هدبع رمأ مث

 . نيكرشملا نم هؤادعأ اهب هفصو صقن ةفص لك

 نع داعبإلاو هيزنتلا وه حيبستلاف . خلإ 4 . . . هلل ُحّبَسُيِ : هلوق امأو

 ۰ . مدقت امك ؛ءوسلا

 دمحب حبست ضرألا يفو تاوامسلا يف ءايشألا عيمج نأ كش الو

 لاق ؛ ةمحرلاو ريبدتلاو ةمكحلاو ةّرعلاو ةردقلاو ملعلا لامكب هل دهشتو ءاهبر

 )١( ةحفص) 19(.

 نض



 : ىلاعت

 تح هامع 2 هوت ف
 [تادامجلا 033 ال ٌنكلو ه هدمحب 0 الإ ِء 7 نم 0

 : ىلاعت 5 1 :حبأ 9 نأ يدنعو ؟لاقملا ناسلب ا

 : مالسلا wm 0 دقو

 هاب شام مد

 وفم لا قاّرْشِإلاو ّيشعلاب َنْحْبَسُي ُهَعَم لابجلا ا نإ

 . باوا هل لک
 درس نما ىنعم نإ :انلق دقف . خلإ 4 . . .يذّلا َكَراَبَتط : ىلاعت هلوق امأو

 ةدايزلا كلت نم مزلي ال نكلو «هترثكو زيخلا م اود يهو .ةكربلا نم 4َكَرابَت

 هتثيشمل ةعباتلا ةيرايتخالا تالامكلا دّدجت دارسلا نإف «صقنلا قبس

 ءاضتقا لبق اهنع ولخلاف «هتمکح قفو ىلع هتاذ يف دّدجتت اهنإف «هتردقو

 .©ًاصقن ٌربتعي ال اهل ةمكحلا

 ؛ ةكربلا تيمس هنمو قلا مدعو تابثلاب كرابتلا مهضعب رسف دقو

 .ديعب وهو .اهئام توبثل

 . ٤٤ :ءارسإلا(١) .

 . ۱۹و ۱۸ :ص (۲)

 : (۷۲ ص) «ةيطساولا» ل هحرش يف نازوفلا حلاص خيشلا لاق (۳)

 ءةمئادلا ةتباثلا ةرقتسملا ةدايزلاو ءامنلا يهو «ةكربلا نم ذوخأم ضام لعف : كرابت»

 .ه .أ .«يضاملا ظفلب الإ لمعتست الو «هناحبس هلل الإ لمعتست ال ةظفللا هذهو
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a Oeلا ني هر  
 . لالضلاو ىدهلاو لطابلاو

 لزني مل هنأو .لوزنلا يف جردتلا ةدافإل ؛ديدشتلاب لرد ب ريبعتلاو

 ( و
 فيرشتلل ةيدوبعلا بقلب هنع ريبعتلاو كي دمحم هدْبَع]» ب دارملاو
 ا ظ م

 يف فلتخاو .لقعي امل عمج وهو .مّلاع عمج ؛4َنيِمْلاعلالو
 تبث دقف ؛ حيحصلا وهو . نجلاو سنإلا : ليقو . سنإلا : ليقف «هب دارملا

 .نارقلا مهيلع أرقيو « مهب عمتجي هنأو ًاضيأ نجلا ىلإ لسرم ةي يبنلا نأ
 : ىلاعت لاق امك ؛ هب هموق رذني بهذو نارقلا عمس نيح ملسأ ًارفن مهنم نأو

 واف هورضح اّمَلَف . َنآَرقلا َنوُعِمَتْسَي نجلا َنِمَارَمَت َكِيلِإ انْفَرَص ذإو»
 .204َنيرْذْنُم ْمهِمْوَف ىلإ اوو َيِضُق امل اوتصنا

 وأ ريشبلا هدضو فيوختلا عم ءيشلاب ٍمِلْعُي نم وه رذنملاو ريذنلاو
 :كرسي امب كربخي نَّم وهو ءرشبملا

 ةيآلا هذه تنُمضت .خلإ 4 . . .ِدَلَو نم هللا َذَحتا امل :هلوقو

 لع ةللاب قيلي ال ام. فن اهب داري يلا هيلا تافض نم ةلمج اضيأ ةميركلا

 قلاخ هلإ دوجو نعو دلولا ذاختا نع اهيف هسفن هناحبس هن ا ا

 ءهل لاثمألا ا ا ا ES «هعم

 . لیلد الو ملع الب هناحبس هيلع لوقلاو «ناهرب الو ةجح الب هب كارشإلاو

 )١( :فاقحألا ۲۹ .
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 ءةيبوبرلا ديحوت تابثإو .ةيهلإلا ديحوت تابثإ تنمضت ةيآلا هذهف

 ناهربلاب كلذ حضوأ هعم هلِإ دوجو مدعب هسفن نع ربخأ امدعب هللا نإف

 لوقي امك ٌةهلآ هعم ناك ول ذإ : يأ ؛«ًاذإإ» :لاقف ءةرهابلا ةجحلاو عطاقلا
 .4 ِضْعَب ىلع ْمُهْضْعَب العلو َقَلَخ اَمِب ِهلِإ لك بهذي ؛نوكرشملا ءالؤه

 عاملا ليلا نوكي نأ دب الف ؛ ةهلآلا تدّدعت اذإ :لاقي نأ ليلدلا اذه حيضوتو

eا  

 ر قوا 0 00 0 نأ امإف ؛ لكنيحو «هلعفو

 رهقل ًاليبس دجي مل اذإ هتكلممب لك دارفنا نم ايندلا كولم لعفي امك

 ‹ مهرهفيو « مهبلغيف «نيرخآلا نم ىوقأ مهدحأ نوكي نأ امإو .نيرخآلا

 نيذه دحأ نم ةهلآلا دّدعت عم ًاذإ دب الف «ريبدتلاو قلخلاب مهنود درفنيو

 . ضعب ىلع مهضعب ولع وأ .قلخ امب لك باهذ امإ :نيرمألا

 نيب لاصفنالاو رفانتلا يضتقي هنأل ا ريع
 طبارتم دحاو مسجك هلك ملاعلا نأ تشت : ةدهاشملا نأ عم «٠ ءملاعلا ءازجأ

 .دحاو هلإل ًارثأ الإ نوكي نأ نكمي الف «ءاحنألا قسم هدم «ءارجألا

 .هدحو يلاعلا وه هلإلا نوكي نأ يضتقي ضعب ىلع مهضعب ولعو

 هوهُبشي نأ مهل ٌّيهن وهف ؛ 4لاثمألا هلل اوُبرضت الفإ» : ىلاعت هلوق امأو .
 . قولخم هيف هكرشي ال يذلا ىلعألا لثملا هل هناحبس هنإف ؛ هقلخ نم ءيشب

 يضتقي ام ةسيقألا نم هقح يف لمعتسي نأ زوجي ال هنأ انمّدق دقو ٠
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 [ىلوألا سايق]

 . لومشلا سايقو ليثمتلا شايفك غ یو ا ا

 لامك لك نأ هنومضم يذلا ىلوألا سايق كلذ يف لمعتسي امنإو

 قولخملا هب فصّنا هوجولا نم هجوب صقنلل الو مدعلل مزلتسم ٌريغ ّيدوجو
 ءلامكلا كلذ قولخملا بهو يذلا وه هنأل ؛هب فصتي نأ ىلوأ قلاخلاف

 يف ناكل هب فصتُي نأ ناكمإ عم لامكلا كلذب فصتي مل ول هنألو
 هنا هز ٍصقن لك كلذكو لا فو ءهنم لمكأ وه نم تانكمملا

 .هنع هزنتلاب ىلوأ قلاخلاف «قولخملا

 ديفت رصح ةادأ 4امنإ» ف ؛خلإ .  . .مّرَح امّنِإ لف : هلوق امأو

 وهف تابّيطلا نم اهادع نم نأ مهغيف «ةمرحلاب ةروكذملا ءايشألا صاصتخا

 . اهلبق يتلا ةيآلا هتدافأ امك ؛ هيف جرح ال حابم

 ‹ حبقلا يف ةيهانتملا ةلعفلا يهو .ةشحاف عمج «نشحاوفلا#و

 طاوللاو ءانزلاك ؛ يصاعملا نم ةذلو ةوهش نّمضت امب مهضعب اهّصخو

 نم ةسايرلا بحو بجعلاو ربكلاكو «ةرهاظلا شحاوفلا نم امهوحنو

 . ةنطابلا شحاوفلا

 هنم دارملا نوكيف « ةيصعملا قلطمب هرسف نَّم مهنمف ؛ «مثإلا# امأو

 مثإلا عامج اهنإف ؛رمخلاب هصخ نم مهنمو ءةشحافلا نود ام

 ريغ س ساقا عع او ا وق « قحلا ريغب يغبلا» امأو

 . ةلئامملاو صاصقلا ةهج ىلع كلذ نوكي نأ

 اودبعت نأ مّرحو ,هًاناطْلُس هب لري ُمَل اَم هللاب اوُكِرْش د ناو : هلوقو

 ءاعدلاك ؛تابرقلاو تادابعلا عاونأ نم عون يأب هيلإ اوبَرقتتو «هريغ هللا عم

 هيف صلخُي نأ بجي امم كلذ وحنو .ءاجرلاو «فوخلاو « حبذلاو ءرذنلاو
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 ٠ نوعّرشي ءايلوأ هناحبس هنود نم اوذختت نأ مرحو هلل ههجو ملسو هلق دبعلا

 لها ليف ابك ؛ مهتالماعمو مهتادابع يف هللا هب نذأي مل ام نيدلا نم مهل

 يف هللا نود نم ًابابرأ مهوذختا ثيح ءنابهرلاو رابحألا عم باتكلا

 . كلذ يف مهوعبّتاف .هللا ّلحأ ام اومّرحو .هللا مّرح ام اوُلحأف « عيرشتلا
 وأ دبع ام لك نإف ؛عقاولا نايبل ٌديق «ًاناطْلُس هب لري ْمَل امال : هلوقو

 ' ١
 . ناطلس ريغ نم كلذ هب لعف دق هللا نود نم عيطا وأ عبتا

 ىلع دوقلا ةمرحا ربخ لك هيف لخدي ًاّدج ٌمساو باب وهف ؛ ملع الب هللا ىلع لوقلا امأو

 Ei . يف داحلإلا وأ ءهافن ام تابثإ وأ «هتبثأ ام يفنك ؛ ةجح الو ليلد الب هللا نع

 . ليوأتلاو فيرحتلاب هتايا

 هللا مرح دقو» :©0(نيعقوملا مالعإ» هباتك يف ميقلا نبا ةمالعلا لاق

 لب «تامّرحملا مظعأ نم هلعجو ءاضقلاو ايتفلا يف ملع ريغب هيلع لوقلا
 ام شجاوُفلا يّبَر مرح اَمْنِإ لق : ىلاعت لاق ؛اهنم ايلعلا ةبترملا يف هلعج
 أديو «بتارم عبرأ تامرحملا بترف «ةيآلا 4 . . . نب امو اهْئم رهط
 «ملظلاو مثإلا وهو «هنم ًاميرحت دشأ وه امب ىنثو «شحاوفلا وهو ءاهلهسأب

 وه امب عير مث «هناحبس هب كرشلا وهو ءامهنم ًاميرحت مظعأ وه امب ثلث مث
 لوقلا معي اذهو .ملع الب هيلع لوقلا وهو هلك كلذ نم ًاميرحت مظعأ

 . «هعرشو هنيد يفو هلاعفأو هتافصو هئامسأ يف ملع الب هناحبس هيلع

 هنم كبل : عضاوم *[ةعبس] يف (ىوتسا شْرَعلا ىلغ ُنْمحَرلال : ُهُلوَقَو)
 [ءاوتسالا

٠ .(۳A/ ۱) (۱) | 

 : هلوقو» :«ىواتفلا» و طوطخملا يف يذلاو ءحرشلا عم عوبطملا يف اذكه *

 = 0... عضاوم ةئس يف :« شْرَعلا ىلع ىوتسا مئ .4ىوتْسا شعلا ىلع ُنْمْعّرلاَو

 انفي



 تاواَمّسلا َقَلَخ يذلا ُهللا مكبر َنِإإل : هلوق فارعألا ةروس يف]

 .24 شْرَعلا ىَلَع ىَوَتْسا مث مايا ةتس يف ضْرألاو
 َقَلَح يذلا ُهللا ْمُكَبَر نإ :ُمالَّسلا هيلع سئوي ةروس يف ّلاقو

 . 04 شْرَعلا ىَلَع ىَوَتْسا مك مایا ةتس يف ضْرألاو تاواَمَّسلا

 ِدَمَع ريغب تاواَمّسلا عقر يذلا هللا :دعرلا ةروس يف لاقو

 .©# شْرَعلا ىلَع ىَوَتْسا مث اهَنْوَرَت
 . 04ىوتسا شّرَعلا ىلع ُنِمْحَّرلا» : هط ةروُس يف ّلاقو

 | شعلا ىلع ىَوَتْسا مث :ناقْرُفلا ةَروُس يف ّلاقو

 ظ ..04ُنمْحَرلا
 تاواَمّسلا َقَلَخ يذلا ُهللا» :ةدجّسلا ملأ ةروُس يف ّلاقو

 َلاقو 2004 شْرَعلا ىلَع ىَوَنْسا مث ماّيَأ ةتس يف امُهَنْيَب امو ضْرألاو
 مايا ةتس يف ضْرألاو تاواَمَّسلا َقَلَخ يذلا َوُمظ :ديدحلا ةروُس يف

 . 0004 شْرَعلا ىلع ىَوَتْسا من

 ع وم هس يف يف درد اوم سنف الإ نارقلا ف درت هل ةيناثلا ةنكلا نذل كسا اذه تكلا

 )١( ةيآ (1) . ه٤ ةيأ ٤ .

 ) )۲ةيا (۷) .۳ ةيا ٤ .

 ) )5ةيآ ۲.. 2

 .ه ةيا )٤(
 . هو ةيآ (ه)

 . طوطخملا نم اهلك تطقس عبسلا تايآلا هذه *

۳A 



 يه هذه .خلإ 4 . . .ىوتسا شّرَعلا ىلع ْنِمْحَرلا :هلوقو /ش/
 ةيعطق اهلكو «شرعلا ىلع هئاوتساب هناحبس اهيف ربخأ يتلا ةعبسلا عضاوملا
 الو ًادر اهل لطعملا ٌيمهجلا كلمي الف «هللا باتك نم اهنأل ؛توبثلا

 (ىوتساإ» : ظفل نإف ىاليوأت لمتحت ال ءاهباب يف ةحيرص اهنأ امك .ًاراكنإ
 «عافترالاو ولعلا الإ هنم ْمَهّْفُي نأ نكمي ال (ىلع) ب ّيّذُع اذإ ةغللا يف
 اهركذ «تارابع عبرأ نع ظفللا اذهل فلسلا تاريسفت جرخت مل اذهلو

 : لاق ثيح O يف ميقلا نبا ةمالعلا

 ا اهّْيَلَع تاَراَبع ملف

 ناّعطلا سرافألل ٌتَلَصَح ْدَق

 ظ . ̀ رآ كلذكو الع ذقو ٌّرَمَتْسا يهو

E 
 عبار وه يذلا َدِعَص ْدَق كاذكو

 ينابْيشلا ٌبنحاَص ديمو

 e ل
 نآرُملاب ّيِمُهََجلا َنِم ىذا

A dS SE EEN E 

 امك ؛هنأش لج وه اهملعي يتلا ةيفيكلاب هقلخ نم نئاب «هشرع ىلع وتسم

 ظ : هريغو كلام لاق

 .©2(ٌلوهجم ُفيكلاو «ٌمولعم ءاوتسالا»

 )١ / 44١(. «ىسيع نب دمحأ حرش»و )١ / 7١6(« «سارهلا حرش» :رظنا(١)

 .(58 ص) :رظنا (۲)
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 ريرقت ىلع ةدسافلا مزاوللا داريإ نم ليطعتلا لهأ هب بغشي ام امأو
 ةّيقوفك شرعلا ىلع ُتّيقوف نأب لوقن ال اننأل ؛انمزلت ال يهف ؛ءاوتسالا

 ( .قولخملا ىلع قولخملا
 اهرهاوظ نع ةحيرصلا تايآلا هذه فرص هب نولواحي ام امأو

 : مهريسفتك ؛ مهبارطضاو مهتريح ىلع ّلدت يتلا ةدسافلا تاليوأتلاب

 .(ىلإ) ىنعم ىلع «ىلعإ» مهلمح وأ «(یلوتسا) ب ؛4ىوتشا»
 ءاول لماح مهنع هلقن ام رخآ ىلإ . . .(دصق) :ىنعمب ؛«ىوتساإ»و
 هجو يف ٌرييغَتو «لطابلاب ٌبيغشت اهلكف ؛2)يرثوكلا دهاز ليطعتلاو مهجتلا
 .ريثك الو ليلق يف مهنع ينغي ال قحلا

 ! ؟اولوقي نأ ةلظعملا ءالؤُه ديري اذام !يرعش تيلو
 ُهَلِإ شرعلا قوف الو ُدَصَقُي بر ءامسلا يف سيل :اولوقي نأ نوديريأ

 ` 1؟دبعي

 !؟نذإ نوكي نيأف

 لمكأ نأ اوسنو !(نيأ) ب هنع لأسن نيح انم نوكحضي مهو سودا
 نيح (نيأ) ب هنع لأس دق همالسو هيلع هللا تاولص مهبرب مهملعأو قلخلا

 .*ءامسلا يف :تلاق نيح اهباوج يضرو .«؟هللا نيأ» : ةيراجلل لاق

 تاوامسلا قلخي نأ لبق انبر ناك نيأ O نت دلل دك تاع الو

 يسكرج «بصعتم يفنح هيقف . يرثوكلا يلع نب نسحلا نب دهاز دمحم وه )١(

 ةنس دلو «مهمتشو مهبسب حفطت هبتك «ةنسلا لهأ ىلع دقاح ..دقتعملا يمهج .لصألا

 .(ه۱۳۷۱۹) ةنس يفوتو .(ه١؟945)

 ١78(. ص) .هجيرخت يتأيس . (حیحص) (۲)
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 .”ثيدحلا . . .ءامع يف ناك هنأب ؟ضرألاو

 .لاؤسلا يف تطلغ كنإ : هل لاق الو .لئاسلا رجز هنأ هنع وري ملو

 ىلاعت هللا نإ :بابلا اذه يف مهنم قلذحتملا هلوقي ام ىراصق نإ
 . ناكملا قلخ لبق ناك ام ىلع نآلا وهو .ناكملا قلخ مث ,ناكم الو ناك

 !؟نكي ملو هللا ناك يذلا ناكملاب فّرَخُملا اذه ينعي اذامف

 !؟ملاعلا طيحم لخاد يه يتلا ةيدوجولا ةنكمألا كلت هب ينعي له

 ال ذإ ءاهنم ٍءيش يف هللا دوجوب لوقن ال نحنو «ةثداح ةنكمأ هذهف

 . هتاقولخم نم ءيش هب طيحي الو هرصحي
 ءهيف دوجو ال ضحم ٌءالخ وه يذلا ّيِمَدَعلا ناكملا اهب دارأ اذإ امأو

 « ٌيمدع رمأ هنإف ,قلخلا هب قلعتي ال ذإ «قلخ مث نكي مل هنإ :لاقي ال اذهف

 تايآلا هيلع تلد امك ؛ىنعملا اذهب ناكم يف هللا نإ :ليق اذإف

 !هللا لوسر اي :ٌتلق :لاق .هنع هللا يضر يليقعلا نيزر يبأ ثيدح ىلإ ريشي )١(
 :لاق ؟هقلخ قلخي نأ لبق اير ناك نيأ

 . «ءاملا ىلع هشرع قلخو .ءاوه هقوف امو «ءاوه هتحت ام .ءامع يف ناک»

 «هنسحو «(ةفحت - 078 / ۸) (دوه ةروس نمو : باب) .ريسفتلا يف يذمرتلا هجرخأ
 )٤ / ١١(. هدنسملا» يف دمحأو .(ةيمهجلا تركنأ اميف :باب) .ةمدقملا يف هجام نباو

 : طوؤانرألا لاق

 .تاقث هلاجر يقابو «نابح نبا ريغ هقثوي مل سدح وأ - سُْدُع نب عيكو هدنس يفو»
 . «هريغو يذمرتلا هنسح دقف كلذ عمو

 مقر) «ةنسلا» باتك جيرخت يف ينابلألا هفعض ثيدحلاو )١1989(., «لوصألا عماج» :رظنا

 :نوراه نب ديزي لاق .7

 . «ء يش هعم سيل : يأ ؛ ءامعلا»



 ولعلا ةفص تابثإ]

 ىف هنأو ىلاعت هلل

 [ءامسلا

  !؟اذه يف روذحم يأف ؛ثيداحألاو

 تاوامسلا قلخ مث ءهلبق ءيش نكي ملو هللا ناك : لاقي نأ قحلا لب

 «شرعلا ىلع ىوتسا مث «ءاملا ىلع هكر: ناكر «مايأ ةتس يف ضرألاو

 . فطعلا دّرجمل ال ينامزلا بيترتلل انه مثو

 هَر لب .(204ّيَلِإ َكُعفارو َكيِفَوَتُم ينإ ىَسْيِع اي : ُهلوَقو)
 204 ُهعفَرَي ُحلاَّصلا ُلَمَعلاَو ُبّيطل ُبّيطلا ملكا ُدَعْضَي هّيَلإ» 04 هيلإ هللا

 تاَواَمَّسلا َباَبْسَأ . َباَبْسألا علب يَ احرص يل نبا ُناَماَه اي

 يف ْنَم ْمنمأأ» : هوقو .0ًابذاك ةنظأل ينإو ىَسْوُم هلإ ىلإ َعلّطأف

 اَمّسلا يف نم مم مأ . روت يم اذإف ضزألا ْمُكِب قبح نأ ء ءاَمَسلا

 . (*«ريذن فيك َنوُمَلْعَتَسَف اَبصاخ ْمُكْيَلَع ٌلِسْرُي 3

 تلد: املا ةديوم تا تا . خلإ 4 . . . ىسيع اي : هلوقو /ش/

 «قلخلل ًانيابم شرعلا قوف هعافتراو ىلاعت هولع نم ةقباسلا تايآلا هيلع ٠

 نولوقي ا هللا ىلاعت «كلذل مهراكنإو إو مهدوحج طلا لع فاتر

 .ًاريبك اولع
 هيلع مهو نب يسع هكر ةر هللا يداني ىلوألا ةيآلا يفف

 . . ٥٥ :نارمع لآ )١(

 . ۱١۸ :ءاسنلا (۲)

 . ٠١ :رطاف (5)

 . و الثك :رفاغ )٤(

 . ۱۷و١۱ :كلملا (ه)



 يف ريمضلاو ءهلتق دوهيلا رّبد نيح هيلإ هعفارو هيفوتم هنأب مالسلاو ةالصلا
 نأب هليوأتف كلذ ريغ لمتحي ال ا ود # ّيلإ : هلوق

 .هل ىنعم ال خلإ . . . يتكئالم ناكم وأ ,.يتمحر لحم ىلإ :دارملا

 لتق نم دوهيلا هاعّذا ام ىلع ًادر هناحبس هلوق يف ًاضيأ لاقي كلذ لثمو

 . «هيلإ هللا ُهَعَقَر لب :هبلصو ىسيع
 مهضغب هلمحف .ةيآلا يف روكذملا يفوتلاب دارملا يف َفلّيخا دقو

 لَمْعَتْسُي ىّفوتملا ظفلو «مونلا هب دازملا نأ ىلع نورثكألاو .توملا ىلع
 ظ : ىلاعت لاق ؛ هيف

 .٠›4راهنلاب ْمَتْحَرَج ام ُمّلْعَيو ليللاب ْمُكاَفوتَي يذلا َوُهول
 ينإ :ريدقتلا نأو ءًاريخأتو ًاميدقت مالكلا يف نأ معز نم مهنمو

 . كلذ دعب كتيمم : يأ ؛كيفوتمو كعفار

 ؛ ةعاسلا مايق برق لزنيس هنأو چ عفر مإلسلا هيلع هنأ قحلاو

 ۰ .©كلذب ثيدحلا ةخصل

 ًاضيأ ٌحيرص وهف ؛ 4ُبّيطلا ُملكلا دَعْضَي هيلإ» :هناحبس هلوق امأو
 ماركلا اهب دعصي .لجو زع هللا ىلإ مهلامعأو دابعلا لاوقأ دوعص يف

 )١( :ماعنألا ٠٠

 :ثيدح ىلإ ريشي (۲)

 رسكيف ءًاطسقم ًامكح میرم نبا مكيف لزني نأ نكشويل ؛هديب يسفن يذلاو»
 .«ٌدحأ هلبقي ال ىتح لاملا ضيفيو «ةيزجلا عضيو «ريزنخلا لتقيو «بيلصلا

 يفو .(حتف > ٠١١ / 0) (بيلصلا رسك :باب) .ملاظملا يف يراخبلا هاور ش
 میرم نب ىسيع لوزن : باب) «ناميإلا يف ملسمو «(ميرم نب ىسيع لوزن : :باب) «ءايبنألا
 . يذمرتلاو ءدواد وبأو «(يوون - ٨ / ف (ةِلَ دمحم ةعيرشب ًامكاح
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 يف ءاج امك ؛رجفلا ةالص بقعو .رصعلا ةالص بقع موي لك نوبتاكلا

 :ثيدحلا

 ا ملعأ وهو - مهبر ميلاف + « مكيف اوتاب نيذلا جرعيف»

 ا مهو مهانكرتو راف مهو مهانيتأ !انبر اي : نولوقيف ؟يدابع

 وهف ؛ خلإ * . . . ُناَماَه اي :نوعرف نع اک هناحبس هلوق امأو

 ءءامسلا يف ههلإ نأب ةيغاطلا نوعرف ربخأ مالسلا هيلع ىسوم نأ ىلع ليلد

 ناماه هريزو رمأف «هموق ىلع ًاهيومت هيلإ لوصولل بابسألا سملتي نأ دارأف
 يأ ؛4ةنظأل ينو :هلوقب كلذ ىلع ٍبَّقع مث ءحرصلا هل ينبي نأ

 هبشأ ًاذِإ نَمف ءءامسلا يف ههْلِإ نوك نم هب ربخأ اميف «ًابذاك» ىسوم

 ىسوم َبَّذَك َنوعرف نإ !؟ةلطعملا ءالؤه مأ نحن ؛ًابسن هيلإ برقأو نوعرفب
 . ءالؤه هلوقي ام سفن وهو «ءامسلا يف ههلإ نوك يف

 زع هللا نأب حيرصتلا امهيف ناتيآلا ناتاه .خلإ 4 ... . مّتتمأأ] : هلوق

 ىأ + تاذعلا هي .ذارملا لأ ىلع كلذ ريش رخ ألو اعلا يف لجو

 , لقاعلل يهو .«نَمِ :لاق هنأل ؛ ةلطعملا لعفي امك ؛كّلَملا وأ ألا

 . كلذ بجوت ةنيرق الب هرهاظ نع ظفللا ُجارخإ كّلَملا ىلع اهُلْمَحو

 لضف :باب) «ةالصلا تيقاوم يف يراخبلا هاور ثيدح نم ءزج .(حيحص) )١(

 .ديحوتلا يفو «(ةكئالملا ركذ : باب) «قلخلا ءدب يفو «(حتف - ٠۳ / ۲) (رصعلا ةالص

 ٠١۸ / ه) (امهيلع ةظفاحملاو رصعلاو حبصلا يتالص لضف :باب) «دجاسملا يف ملسمو

 : هلوأو ء«أطوملا» ىف كلامو « ىئاسنلاو «(يوون -

 : و مكيف ترقب

 : هلوقب انه يراصنألا ليعامسإ خيشلا قلع (۲)

 . «باصأل ؛(لقاعلل) : هلوق لدب ؛ (ملاعلل) : ظفلب انه فلؤملا ربع ول»
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 هل ٌفرظ ءامسلا نأ «ءامسلا يف# :هلوق نم مهفي نأ زوجي الو ۰
 ١

 امك ؛ ىلع ىنعمب ىف ف ؛ ةفورعملا هذه ءامسلاب ديرا نإ لب «هناحبس

 ةهج اهب ديرأ نإو «« لخنلا عوذج يف مكنَباصألو] : ىلاعت هلوق يف
 .ولعلا ىلعأ ىف هناحبس هنإف ؛اهتقيقح ىلع # يف ف ؛ولعلا

Re 5 20 م يع 1 “ق رے سا  

 ةفص تابثإ) ىوتسا مث مايا ةتس ىف ضرأآألاو تاوامسلا قلخ يذلا وه#)

 ا 0-2 58 8 هو هع ول يلا ا هام 2
 نم لزني امو اهنم جرخي امو ضرألا يف جلي ام ملعي شرعلا ىلع

 ولفي اجب ةللاو حك حبب مكسب وفر اهل نم انوا ءاَمّسلا

 ةف الو معيار والا و لت ىَوجَن نم نوُكي ام : لوقو « 4 ریصب

 م اونا اشیا مهَعَم وه اإ كا الو َكلُذ نم ید الو as ر

 نزحت ال{ e يش ٌلكب هللا 5 ةمايقلا م موي اوُلمَع امب م

 هللا نإ 4ی ّراو ٌعَمْسأ ا ىننإ# : ُهَلوقَو 29 انعم هللا 5

 َعَم هللا نإ اوُربضاو» 0 3 يذلا اوَقتا َنيذَّلا َعَم

 َعَم ُهللاو ه هللا نذإب ةريثك ف تبلغ ٍَليِلَق ةئف نم مك ي نيرباصلا

 )١( :هط ۷١ .

 ) )۲:ديدحلا ٤ .

 .۷ : ةلداجملا (۳)

 )٤( :ةبوتلا 4٠ .

 :هط (ه) ٤٩ .

 . ۱۲۸ :لحنلا (5)

 ) )۷:لافنألا ٤١ .



 . (7 4 َنيرباَّصلا

 ةيآلا هذه تنّمضت .4خلإ . . .تاوامّسلا َقَّلَخ يذلا وُهط : هلوق/ش/

 : نيعون ىلع يهو لجو رع هل ةّيعملا ةفص تابثإ ةميركلا
 ءيش لك عم هناحبس وهف «تاقولخملا عيمجل ةلماش : ةّماع ةّيعم - ١

 ةيعملا هذهو «هزجعي الو .ءيش هنع بيغي ال .هتطاحإو هرهقو هتردقو هملعب

 .ةيآلا يف ةروكذملا

 قلخ يذلا هدحو وه هنأب هناحبس هسفن نع ربخي ةيآلا هذه يفف

 . ةتس ةدم يف قباس بيترتو ريدقت ىلع امهدجوأ : ينعي - ضرألاو تاوامسلا

 هنوك عم وهو . هقلخ رومأ ريبدتل ؛ هشرع ىلع عفتراو كلذ دعب الع مث «- مايأ

 ُمَلْعَي وهف « ّيلفسلاو ٌيولُعلا نْيَمَلاعلا نم ٌءيش هنع بيغي ال هشرع قوف

 امو ِءامّسلا نم لِي امو اهنم جرحي امو ِضزألا يف لخدي : يأ ؛ حلي ام

 ٍنيظيحم هتردقو هملع ناك نم نأ كش الو ,«اهيفإ» دعصي : يأ ؛ رعي

 مك امنيا عم ومو لاق كاد «ءيش لك عم وهف ؛ءايشألا عيمجب

 ٠ . ريصب َنولَمْعَت امب ُهللاو ٠

 سلع لرش هاا ت TT ل

 ٌديهش هنأو «نيجانتملا ىوجن هيلع ىفخي ال هنأو ءءايشألا عيمجب هتطاحإو

 ظ .اهيلع علطم ءاهلك ءايشألا ىلع

 ,فوصوملا ىلإ ةفصلا ةفاضإ نم ةثالث ىلإ «ىوجن» ةفاضإو
 .نيجاس يآ ير ةت نم وكر ام دلا

 )١( :ةرقبلا ۲٤۹ .



 يه يتلا ةّصاخلا ةّيعملا تابثإ يف يهف ؛ةيقابلا تايآلا امأو - ؟

 . ماهلإلاو قيفوتلاو ةبحملاو دييأتلاو رصنلاب هئايلوأو ىلاعت هلسرل هتيعم
 ةالصلا هيلع هلاق امع ٌةياكح انعم للا َّنِإ ْنَرْحَت ال : ىلاعت هلوقف

 راغلا مفب نوكرشملا طاحأ دقف ,راغلا يف امهو قيَّدصلا ركب يبأل مالسلاو

 :لاقو « جعزنا كلذ ركبوبأ ىأر املف ,مالسلا هيلع هبلط يف اوجرخ امدنع

 .انرصبأل همدق تحت مهدحأ رظن ول !هللا لوسر اي هللاو

 هللا َّنِإ نرخ الإ :انه لجو زع هللا هاكح ام ةي لوسرلا هل لاقف
 .(0) انعم

 . ءادعألا نم ةمصعلاو رصنلا ةيعم انه ةّيعملاب دارملاف

 هيلع مالكلا مَّدقت دقف ؛ «ىرأو مسا امكعم يننِإ» :هلوق امأو
 ؛امهب نوعرف شطب افاخي ال نأ مالسلا امهيلع نوراهو ىسومل ٌباطخ اهنأو

 . هدييأتو هرصنب امهعم لجو زع هللا نأل

 نوبقاري نيذلا نيقتملل هتيعم نع اهيف هللا ربخي تايآلا ةّيقب كلذكو

 نومزتلي نيذلا نينسحمللو .هدودح نوظفحيو «هيهنو هرمأ يف لجو زع هللا

 يف وهف «هبسحب ءيش لك يف نوكي ناسحإلاو .ءيش لك يف ناسحإلا
 ءاج امك ؛ كاري هنإف هارت نكت مل نإف هارت كنأك هللا دبعت نأ - الثم  ةدابعلا

 بقانم :باب) كك يبنلا باحصأ لئاضف يف يراخبلا هاور .(حيحص) )١(

 ' «ةءارب ةروس ريسفت يفو .(ةنيدملا ىلإ يبنلا ةرجه :باب)و .(حتف - ۸ / ۷) (نيرجاهملا
 يذمرتلاو «(يوون - 10۸ / ١ه) (ركب ينأ لضف نم :باب) .ةباحصلا لئاضف يف 00

 . ةبراقتم ظافلأب ؛ (ةبوتلا ةروس نمو : باب) «ريسفتلا يف
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 ةفص تابثإ]

 [مالتكلا

 . "2مالسلا هيلع ليربج ثيدح ىف

 اع اوم ؟ ههجو ءاغتباو هللا ليبس يف ىذألاو قاشملا نولو «هرکت

 . هئاضق ىلغ اربضو « هتيصعم نک ارو هللا ةعاط

 َنِم ٌقَدْصَأ نموه .74ًائيِدَح هللا َنِم ُقَدْصَأ نمو : ُهلْوقو)
 ةَمِلَك َتّمتو» 0004 ميْرَم نب ىسْيع اي هللا َلاَق داو .04الْيق هللا
 © 4ًاميلكت ىسوم هللا ملکو : ُةلوقو 4( الدَعو ًاقذص كر

 .0 بر ُهَمْلكو انتاقيمِل ىسْؤُم ءاَج امو 0 هللا ملك نم منم
 ذإو» : هَلوقو ,*4(ًايجن هانيرقو نميألا روطلا بناَج نم هانيدانو#

 ملأ اَمُهْبَر اَمُهاَداَنَول ٠٠4 َنيملاَطلا َموَقلا تن نأ ئسوم تكر قدا

 ٦۲(.. ص) هجيرخت قبس (۱)

 .۸۷ :ءاسنلا (۲)

 ) )۳:ءاسنلا ٠۲۲ .

 ) )5:ةدئاملا ١١١ .

 . ٠٠١ :ماعنألا (ه)

 ) )5:ءاسنلا ١١٤.

 ) )۷:ةرقبلا ۲٠۳ .

 ) )۸:فارعألا ۱٤۳ .

 ) )9میرم : ٥۲ .

 )٠١( :ءارعشلا ٠١.



 اذاَم لوقيف مهيداني ْموَيَو# : هلوقو .4ةرجشلا امكلت نع امكهنا

 .*( #04 نيلسرملا متبجا

 . لجو زع هلل مالكلا ةفص تابثإ تايآلا هذه ق

 ؛ اريك اعازت ةلاسملا هذه لوخ سشانلا عزانت دقو

 . ةلزتعمل | مهو . مالكلل قلاخ : (ملكتم)

 ‹ هتردقو هتئيشمب قلعتي ال ااو الأ هتاذل امزال هلعج قه مهنمو

 مهو .لزألا يف دحاو ىنعم هنإ :لاقو .توصلاو فرحلا هنع ىفنو

 ةي 0203000 :..,ةيرعشألاو 6 ةييذلكلا

 اهنإ :لاقو «تاذلل ةمزال ةميدق تاوصأو ٌفورح هنأ معز نم مهنمو

 ضعب مهو .ءيش دعب ًائيش اهب ملكتي ال هناحبس وهف «لزألا يف ةنرتقم
 ش . .ةالغلا

 [ةيماركلا] «هتردقو هتئیشمد انف « ىلاعت هتاذب ًامئاق فواد هلعج نم مهنمو

 مهو .لزألا يف ًامّلكتم نكي مل هللا نأو هتاذ يف ءادتبا هل نأ معز نكلو

 )١( :فارعألا ۲۲ .

 ) )۲:صصقلا ٠٠ . |

 يه ال : ىلاعت هتافص نأ نومعزي مهو بالك نب ديعس نب هللا دبع عابتأ مه (۳)

 تافصو تاذلا تافص نيب اوقرفي ملو «هتافص يه هللا ءامسأ نإ :نولوقيو « هريغ الو وه

 ش )١ / ۲۳١(. «ةلسرملا قعاوصلا» :رظنا .لاعفألا

 منك َنيذّلا يئاكرش َنْيأ لوقف ْمهيِدانُي ميول :ىلاعت هلوق طوطخملا يف داز *

 .«ىواتفلا» يف اذكو ء[۷ ٤و ٠۲ : صصقلا] (نومعزت
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 ا

 نأ ىلع ءاهداسفإو لاوقألا هذه ةشقانمب انلغتشا ول لوقلا انب لوطيو

 م رر ا ف يذ لكل نب اهداست
 ىلاعت هللا نأ ةلأسملا هذه يف ةعامجلاو ةنسلا لهأ بهذم ٌةصالخو

 هتثيشمب اهب ملكتي :هتاذب ةمئاق هل ةفص مالكلا نأو ءءاش اذإ ًامّلكتم لزي مل

 هب مئاق وهف هب هللا مّلكت امو .ءاش اذإ ًامّلكتم لازي الو لزي مل وهف « هتردقو

eةايحلا موزل هتاذل ًامزال الو 0 لوقت امك  

 . هتردقو هتئيشمل عبات وه لب .ةرعاشألا لوقت امك ؛اهل

 يدانيو .توصب ءاوحو مدا ىدانو .ءتوصب ىسوم ىدان هناحبس هللاو

 فورحلا نكلو .توصب يحولاب مّلكتيو ءتوصب ةمايقلا موي هدابع

 تاوصأ هبشت الو «ةقولخم ريغ هل ةفص اهب هللا مَّلكت يتلا تاوصألاو

 .هدابع ملع لثم سيل هتاذب مئاقلا هللا ملع نأ امك ؛ مهفورحو نيقولخملا

 1 . هتافص نم ءيش يف نيقولخملا لثامي ال هللا نإف

 ٌدحأ نوكي نأ نايفنت  ءاسنلا ةروس نم امهو انه نايلوألا ناتيآلاو

 ٍدحأ لك نم قدصأ هناحبس وه لب «لجو زع هللا نم ًالوقو ًاثيدح قدصأ

 .طبضأو لمشأ اهنع رّبخملا قئاقحلاب هملع نأل كلذو «هب ربخي ام لك يف
 . كلذك سيل هريغ ملعو «هجو لك نم هب يه ام ىلع اهملعي وهف

 امل ةياكح وهف ؛خلإ * . . .ىَسْيع اي هللا َلاَق ذو :هلوق امأو

 .(ه108ه) ةنس ىفوتملا . يناتسجسلا مارك نب دمحم هللا دبع يبأ عابتأ مه )١(

 . ةقرف ةرشع يتنثا ىلإ نومسقني .ةئجرم ةمّسجم ةهّبشم مهو

١6 



 ( نيذّلا هيلإ هبسن اًمع ىسيع هتملكو هلوسرل هللا لاؤس نم ةمابقلا موي نوکیس
 نم نيهلإ هّمأو هوذختي نأب 2 يذلا وه هنأ نم ىراصنلا نم همأو هوهْلأ
 . هللا نود

 بذكلا ليجستو «مالسلا هيلع ىسيع ةءارب راهظإل لاؤسلا اذهو
 .ءايبغألا نيلاضلا ءالؤُه ىلع ناتهبلاو

 یف ا دارملاف ' ؛ 4 ًدلْذَعو اقذص كير ةملك تُمتو# : هلوق امأو

 ةياغ يف اهلك يهو ءرابخأ امإ ىلاعت همالك نأل ؛ هماكحأ يف ًالدعو هرابخأ

 اهئانتبال ؛ هيف روج ال يذلا لدعلا ةياغ يف اهلكو «يهنو رمأ امإو .قدصلا
 | . ةمحرلاو ةمكحلا ىلع

 ىنعم ديفتف «ةفرعم ىلإ تفيضأ اهنأل ؛ تاملكلا انه ةملكلاب دارملاو

 .هللا ةمعنو هللا ةمحر :انلوق يف امك ؛ عمجلا

 يتلا تايآلا نم اهدعب امو 4ًاميلكت ىَسوُم ُهللا َمّلَكَول : هلوق امأو
 ءارو ف ةفيقح ااو اميلكت ناكر يوم ذات دق هللا نأ ىلع لدت
 . مالكلا نولعجي نيذلا ةرعاشألا ىلع درت يهف ؛ِكَّلم ةطساو البو «باجح
 | ! توص الو رح و ءىشنلاب امنا ن

 ؟ّيسفنلا مالكلا اذه ىسوم عمس فيك : مهل لاقيف

 نأ ديري يتلا يناعملاب ارور اع لف يف هللا ىقلأ :اولاق نإف

 . كلذ يف ىسومل ةيصوصخ كانه نكي مل ؛ اهب هَمَّلكي
 ؛ كلذ وحنو ءءاوهلا يف وأ ةرجشلا يف امالك قلخ هللا نإ :اولاق نإو

 . كبَر انأ ينإإ» : ىسومل تلاق يتلا يه ةرجشلا نوكت نأ مزل
 يف ًادحاو ىنعم مالكلا مهلعج يف تايآلا هذه مهيلع درت كلذكو
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 ىَسوم َءاَج اَمَلو# :لوقي هللا نإف «ٌءيش هتاذ يف هنم ثدحي ال «لزألا

 ىسوم ءيجم دنع مالكلا ثودح ديفت يهف ؛ دبر ُهَمَّلَكو اًنتاقيمل

 ىلع لدي اذهف ؛4َنَمْيألا روطلا بناجج نم ُهانيداَول :لوقيو .تاقيملل

 ۰ يالا ررطلا بتاع دنع ادل توخ

 اعم اوس الإ نركب ال دلا

 # . . .امّهبر اَمُهاَداَنَو9 : ءاوحو مدآ نأش يف ىلاعت هلوق كلذكو

 ا .ةئيطخلا يف عوقولا دعب الإ نكي مل ءادنلا اذه نإف هبا

 ءادنلا اذه نإف ؛خلإ .  . . مهيداني َمْوَيَول : ىلاعت هلوق كلذكو

 . ةمايقلا موي نوكيس لوقلاو

 :ثيدحلا يفو

 نامر هو هنيب سلا ةمايقلا م موي هللا E الإ دبع نم ام»

 مالک َعَمْسَي یتح َكَراَجَتْسا َنيكرْشُملا نم ٌدَحُأ ْنإَو»)
RE E E: ° 2 oهو ا مم ف رع ي۶  NS a 

 )١( وع برلا مالك : باب) «ديحوتلا يف يراخبلا : ةفلتخم ظافلأب هاور . (حيحص) ٠
 ((ةرضان ٍذئمؤي هوجو : ىلاعت هلوق يف : باب)و «(لجو )٠۲۳ / ۱۳ - «ةاكزلا يفو «(حتف

 (ةرمت قشب ولو ةقدصلا ىلع ثحلا : باب) «ةاكزلا يف ملسمو «قاقرلاو «بدألاو «ءايبنألاو

 )٠١5 / ۷ - ةمايقلا ةفص يف يذمرتلاو «(يوون .

 ميجلاو ءاتلا مضبو «(نامُجرت) ميجلا مضو « ميجلاو ءاتلا حتفب ؛(نامَجرَت)و

 .(م جر :ةدام) «حاحصلا» :رظنا . ةحيحص تاغل ثالث ؛(نامجرُتِ))

 ) )۲:ةبوتلا ٦.
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 هام م

 وغبتت نل لق هللا ولدي نا نوُديرُي» نومي ْمُهَو هوُلَشَع ام

 ال لبر بانک ِْم ك لإ ّيحوأ ام ٌلئاو» «” 4ُّلْبَق نم ُهللا َلاَق ْمُكَلْذَك

 َليئاَرْسِإ ينب ىلَع ٌصْقَي َنآْرَقلا اذه نإ : لوقو «” 4هتاملكل َلّدَبُم
 0 4 كرابم اَنْ ٌباتك اذهو» «۵ 4 َنوفلَتْخَي هيف مه يذلا َرَثْكَأ

 َتْنأ امن اوُلاَق ُلّرتُي امب ْمَلْعَأ ُهللاو ةيآ َناكَم َديآ الذب اذإو» 04لا

 قلاب بَ نم سلا عوز لف لف . ةملشي ال متم لب رق
 َنولوَقَي مهن معن دقو . َنيِمِلْسُملل ىَرْشُيو ٌىَدُهو اونمآ َنيذّلا تّ

 ّيِبَرَع ْناَسِل اذهو ٌىمَجعا هيلإ َنوُدِحْلُي يذلا نال ٌرَشَب ُهُمَلَعُي اَمَنِ

 [هللا مالك نارقلا] 1 ةميركلا تايآلا هذه ل #.. . َنيكرشُملا ن نم 06 نإو» 00

 هللا مالك وه فحصملا يتفد نيب بوتكملا عومسملا ولتملا نارقلا نأ فت

 لوقت 5 امك ؟ هللا مالك نع ةياكح وأ ةرابع طقف سیلو ‹ ةقيقحلا ٠

 ۷١. :ةرقبلا - )١(

 .ا٥ : حتفلا (۲)

 . ۲۷ :فهكلا (۳)

 ۷١. :لمنلا (5)

 . 00۲ : ماعنألا )٥(

 . ۲١ :رشحلا (5)

 .١1”و ۱۰۲و۱۰۱ :لحنلا (۷)

or 



 ا ا EE ا

 و ىلع لد ..تاذلا ىلإ ىنعم ةفاضإ اهنإف ؛ةقانلا وأ تيبلا ةفاضإك

 «نايعأ ةفاضإ اهْنإف ؛ ةقانلا وأ تيبلا ةفاضإ فالخب ؛تاذلا كلتل ىنعملا

 ..ةللا ةع لضفنتم قولخماهثإ : مهلوق يف ةلزتعملا ىلع دري اذهو

 نأ ن هللا لع رمل هن افا غانا تايآلا هده لدو

 لوسر ىلإ هاّدأو «هب لزنف «مالسلا هيلع ليربج هعمس ِتوصب هب مّلكت هللا

CT Plسيلا  E 

 ريغ ءلرنم هللا مالك يبرعلا نآرقلا نأ : كلذ يف لوقلا ةصالخو

 همالك وهف «ةقيقحلا ىلع هب مّلكت هللاو .دوعي هيلإو ءأدب هنم .قولخم

 مل فحاصملا يف هوبتك وأ نارقلا سانلا أرق اذإو «هريغ مالك ال ةقيقح

ekد فلا  OEنَم ىلإ ةقيقح فاضي امنإ مالكلا نإف ؛ هللا  

 «هسفن ظفلب هيناعمو هفورحب مّلكت هللاو ًايٌدؤم هغلب نَم ىلإ ال .ًائدتبم هلاق
 هللاو ءامهريغل الو ,دمحمل الو «لیربجل ال «هریغل ًامالك هنم ءيش سيل

 لاق اذإف < مهسفنأ توصب هوؤرق دابعلا هأرق اذإف «هسفن توصب ًاضيأ هب ملكت

 هنم عومسملا مالكلا اذه ناك ؛ «نيمّلاعلا ّبَر هلل ُدّمَحلال :ًالثم ءىراقلا

 . هللا توصب ال هسفن توصب هأرق وه ناكو «هسفن مالك ال < هللا مالك

 حوللا يف هبتك هنأل ؛هباتك وه كلذكف هللا مالك نارقلا نأ امكو

 ا لاف نافعا ي كم هالو لا

 . (٠ ٍنونَم باتك يف ميك نرل هن

 )١( :ةعقاولا ۷۸.

E: 



 .0(ظوفحَم حول يف . ديجَم نار وه لب :لاقو
 مارک . ٍةَرْفَس يدب ءةرُهطُم ةَعوفرم . ةَمرَكُم فحص يفإ» :لاقو

sS ) 
 : ىلاعت هلوق يف امك ؛ةءارقلاك ردصم لصألا يف نارقلاو

 .©6 4ًادوُهْسَم ناك رجلا نارق نإ

EE Esتك لالا دعه نم ل لا اذه  

 :هنم ةروس رضقاب ىدحتلا هتوالتب دعتملا ءتحتصملا يفد خيب

 ءادتبا نأ لدي . 4 قحلاب كبر نم سدقلا حور هلن لق : هلوقو

 نع هاّقلت مالسلا هيلع ليربج سدقلا حور نأو ءلجو زع هللا دنع نم هلوزن
 .اهملعي يتلا ةّيفيكلاب هناحبس هللا

 5 ده ةدايزو ىَنْسُحلا اوُئَسْحَأ َنيِذَّللا .©4َنوُرُظْنَي كئاَرألا

 هللا باتك يف ٌبابلا اذهو «” 4ٌدْيْرم انْيَدَلو اهيف َنوؤاشي اَم مهل

 . ۲۲ :جوربلا (۱)

 ) )۲سبع : ۱١ .

 .۷۸ : ءارسإلا (۳)

 . ۲۲ :ةمايقلا (5)

 . "هو ۲۳ :نيففطملا (ه)

 . 73١6 : سنوي (5)

 . ۳ :ق (۷)



 كا 9 رر ي0 E مواسم ا و وفك

 .(قحلا قيرط هل َنّيَبَت ؛ةنم ىدُهلل ًابلاط َنآرَقلا َرّيَدَن ْنَم ءٌريِثك

 ةيؤر تبثت تايآلا هذه .خلإ 4 . . .ةرضان ٍِذَئَمْوَي هوجو :هلوق /ش/

 . ةنجلا يف ةمايقلا موي لجو زع هلل نينمؤملا

 , يئرملا نأل ؛هللا نع ةهجلا مهيفن ىلع ءانب ؛ةلزتعملا اهافن دقو

GSطرش يهو «ةليحتسم ةهجلا تماد امو  

 . ةليحتسم كلذك ةيؤرلاف ؛ ةيؤرلا يف

 هلوقو .74ٌراصْبألا کرت لو ا و للا وارا

 ٍلبَجلا ىلإ رْظْنآ نكلو ينارت نل : ةيؤرلا هلأس نيح مالسلا هيلع ىسومل .
 . # ينارت ت َفوَسَف هناکمم ّرقتسا نإف

 ا نر ثب ةلزتعملاك ةهجلا مهيفن عم مهف ؛ ةرعاشألا امأو

 ,تاهجلا عيمج نم هنوري :لاق نم مهنمف «ةيؤرلا كلت ريسفت يف اوراح

 كاضكالا نا لا لا لاال فلا ةيؤر اهلعج نم مهنمو

 .نيع ةيؤر اهنأك ىتح يلجتلاو
 مهيفن يف .ةلزتعملا ىلع ةجح فئؤملا اهدروأ يتلا تايآلا هذهو

 ىنعمب نوكيف «4ىلإ# ب اهيف رظنلا يدع ىلوألا ةيآلا نإف ؛ةيؤرلا

 Nale lA EE ؛راصبإلا

 . هنأش

 «ةرظتنم ىنعمب 4ةرظانإل مهلعج نم ةلزتعملا هفّلكتي ام امأو

 )١( ماعنألا : ٠١١۳ .

 :فارعألا ١٤١۳ .
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 ليوأت وهف ؛ةرظتنم اهبر باوث :ريدقتلاو .ةمعنلا ىنعمب «ىلإإفو
 . كحضم

 : ينعي - 5000 نأ ديفتف ؛ ةيناثلا ةيآلا امأو

 . مهبر ىلإ نورظني - ةكيرأ عمج < ا

 رظنلاب ةدايزلا ريسفت هت كو يبنلا نع نع حص دقف ؛ناتريخألا ناتيآلا امأو

 .0©2 لجو زع هللا هجو ىلإ
 ْمهبَر ْنَع ْمُهَّنِإ الك :رافكلا قح يف ىلاعت هلوق ًاضيأ كلذل دهشيو

 . هنوري هءايلوأ نأ ىلع ءالؤه بجح لدف ,04 َنوِبوُجحَمْل ذمو

 ‹ثيدحلاب ملعلا لهأ دنع ىنعملا اذه يف ةرتاوتم ةيؤرلا ثيداحأو

 ::قيدنز دحلم الإ اهركتي آل

 الف ؛ «راصبألا كرت الج : ىلاعت هلوق نم ةلزتعملا هب جحا ام امأو
 راصبألا نأ دارملاف ةيؤرلا يفن مزلتسي ال كاردإلا يفن نأل ؛ هيف مهل ةجح
 هب طيحت ال نكلو هملعت لوقعلا نأ امك ؛ةيؤر هب طيحت ال نكلو 5
 يفنو .ةصاخ ةيؤر وهف < .ةطاحإلا ةهج ىلع ةيؤرلا وه كاردإلا نأل ؛ ؛ًاملع

 . ةيؤرلا قلطم يفن مزلتسي ال صاخلا
 ةرخآلا يف نينمؤملا ةيؤر تابثإ :باب) .ناميإلا يف ملسم هاور ام ىلإ ريشي 0(

 برلا ةيؤر يف ءاج ام :باب) .ةنجلا ةفص يف يذمرتلاو «(يوون - ٠ / ۳) (لجو زع مهر
 .(ةيمهجلا تركنأ اميف : باب) .ةمدقملا يف هجام ¿ن نباو .(ةفحت ۲۹۷ / ۷) (ىلاعتو كرابت

 اوُطْعَأ امف ,باجحلا فشكيف .. .» : لاق غي هنأ هيفو 0087 / 4) «دنسملا» يف دمحأو
 سلا اود يدلل ةيآلا هذه الت مث ٠ لجو رع مهكر ىلإ نظنلا قم مهيلإ بح ًائيش

 . #ةدايزو

 ه :نيففطملا (۲)



 هيلع ىسومل ىلاعت هلوقب ةيؤرلا يفن ىلع مهلالدتسا كلذكو

 هوجو نم ةيؤرلا ىلع لدت ةيآلا لب ءاليلد حلصي ال 4 ينارت نل : مالسلا

 :اهنم ؛ ةريثك

 . امب ملعأ وهو «هميلكو هللا لوسر وهو « ىسوم نم لاؤسلا عوقو ١

 امل ةعنتمم ةيؤرلا تناك ولف ,ةلزتعملا ءالؤه نم هللا قح يف ليحتسي

 < يلجتلا لاس لبجلا رارقتسا ىلع ةيوزلا ىلع لجو نع هللا ناد

 . نكمم نكمملا ىلع قّلعملاو يع

 نأ اذإ تمي الق امج وهز: «نسنلاب لخلل لخت هللا أ

 ا

 عوقو مدع ىلع لدت اهنإو : يفنل دال نل نإ : مهلوق امأو

 :رافكلا» نع ةياكح ىلاعت لاق دقق :ةقللا ىلع بذك وهف ؛الصأ ةيؤرلا

 ء2 گير اني ِضقيل كلام اي اوَداَبوط :لاق مث 4اد ومَن نو

 يف مهو هل مهينمت نع ربخأ مث « ا يا

 الا

 ءايندلا يف يتيؤر عيطتست نل :4 يار نل :هلوق ىنعمف ءأذإو
 ؛اهتاذل ةعنتمم ةيؤرلا تناك ولو «هناحبس هتيؤر نع اهيف رشبلا ىوق فعضل

 «كلذ وحنو . . . ّيئرمب تسل وأ «يتيؤر زوجي ال وأ «ىرأ ال يّنِإ :لاقل

 . ملعأ هللاو

 .48 :ةرقبلا 0 )١(
 .۷۷ :فرخزلا (۲)
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 ۰ : تافصلا تايا لوح ةماع ثحابم

 نأ عيطتسي هللا همحر فّلؤملا اهقاس يتلا تافصلا تايآ يف رظانلا نإ

 : بابلا اذه يف اهيلإ عوجرلا بجي ةّماه ًالوصأو دعاوق اهنم طبنتسي
 ءامسألا عدي ناسيإلا بجي هنآ ىلع نقلنا قفتا :لّوألا لصألا

 . لاعفألا نم اهنع أشني امو «تافصلا نم هيلع تد امو ٠ ىتسحلا

 يدق ءيش لك ىلع هناحبس هنأب ناميإلا بجي ءالثم ةردقلا كلذ لاثم

 . تانئاكلا عيمج اهنع تأشن هتردق نأب ناميإلاو .هتردق لامكب ناميإلاو

 .طمنلا اذه ىلع ىنسحلا ءامسألا ةيقب اذكهو

 ءامسألا نم فّنصملا اهقاس يتلا تايآلا هذه يف درو امف ؛اذه ىلعو

 . :مسالاب ناميإلا يف ذ ةلخاد اهنإف ؛ ىنسحلا

 .هتمكحو .هملعو .هتردقو .هللا ةّرع : لثم ؛ تافصلا ركذ نم اهيف امو

 . تافصلاب ناميإلا يف ةلخاد اهنإف ؛ هتئيشم هتئيشمو .هتدارإو

 ام مكحيو 5 لثم .ةدّيقملاو ةقلطملا لاعفألا ركذ نم اهيف امو

 يف او اهنا ؛ ملكيو لو .يجانيو .يدانيو .عمسيو .ىريو .ديري

 .لاعفألاب ناميإلا

 يرابلا تافص ذأ نع الا وضل مده اتو : يناثلا لصألا

 : نامسق

 .ًادبأو ًالزأ اهل ةمزال يه لب .تاذلا اهنع كفنت ال ةّيتاذ تافص - ١
 .ملعلاو .ةايحلا : تافصك كلذ وي ةتردقو ىلاعت هتئيشم انين ناخش الز

 هدجملاو .ءايربكلاو .ةمظعلاو .كلملاو .ةرعلاو .ةوقلاو .ةردقلاو

 . خلإ . . .لالجلاو
١4 

 [تاذلا تافص"



 ثدحتو .ناو تقو لك هتردقو .هتئيشم اهب قلعتت ةّيلعف تافص ٠ [لعفلا تافص]

 افوصوم لزي ملوه ناك نإو «لاعفألا نم تافصلا كلت داحآ هتردقو هتكيشمب

 امل ًالاّعف.لزي مل هناحبس وهف « ةثداح اهدارفأو ياق اهعونا نأ نعش اه

 ائيش عقت هلاعفأو ,رومألا ربديو قلخيو مّلكتيو لوقي لازي الو لزي ملو .ديري

 ,ةتدارإو هتمكحل اعبت ؛ ًائيشف

 ةقّلعتملا لاعفألا نم هسفنل هللا هبسن ام لكب ناميإلا نمؤملا ىلعف

 ءامسلا ىلإ لوزنلاو «نايتإلاو «ءيجملاو «شرعلا ىلع ءاوتسالاك ؛هتاذب

 ةقلعتملاو .ةبحملاو «ةيهاركلاو .بضغلاو « ىضرلاو .كحضلاو ءايندلا

 . ةفلتخملا ريبدتلا عاونأو .ةتامإلاو ءءايحإلاو «قزرلاو «قلخلاك ؛ هقلخب

 هنأو ءلامك ةفص لكب هنأش لج برلا درفت تابثإ :ثلاثلا لصألا

 .اهنم ٍءيش يف ليثم وأ كيرش هل سيل

 يفنو .هدحو هل ىلعألا لثملا تابثإ نم ةقباسلا تايآلا يف درو امو

ESىلع لدي امك ؛  

 . ٍةفاو بيعو صقن لك نع هّرنم هنأ
 «تافصلا نم ةنسلاو باتكلا هب درو ام عيمج تابثإ : عبارلا لصألا

 رصبلاو عمسلاو ةايحلاو ةدارإلاو ةردقلاو ملعلاك ؛اهنم ةيتاذلا نيب قرف ال

 نيب قرف ال كلذكو ..ةهاركلاو بضغلاو ةبحملاو اضرلاك ؛ ةيلعفلاو ءاهوحنو

 اهلكف «لوزنلاو شرعلا ىلع ءاوتسالا نيبو ءامهوحنو نيديلاو هجولا :تابثإ

 . ليثمتو هيبشت البو «ليطعت الو ليوأت الب هتابثإ ىلع فلسلا قفتا امم

 : ناقيرف لصألا اذه يف فلاخملاو

 اعيمج تافصلاو ءامسألا نوفني : ةّيمهجلا ١

۱۰ 



 ءامسألا نوتبثيو .تافصلا عيمج نوفني مهنإف :ةلزتعملا - ۲

 . . .ةايح الب ٌيحو «ةردق الب ريدقو «ملع الب ميلع :نولوقيف . ماكحألاو

 . خلإ

 تابثإو .ةفص الب فوصوم تابثإ نإف ؛داسفلا ةياغ يف لوقلا اذهو

 . عرشلا يف ٌلطاب وه امك ؛لقعلا يف لاحم :ةدّرجملا تاذلل ةفصلل ام

 عبس تابثإ يف ةنسلا لهأ نوقفاوي مهنإف ؛ مهعبت نمو ةيرعشألا امأ
 ءةايحلا : يهو .لقعلاب اهتوبث نوعَّديو « يناعملا تافص اهنومسي تافص

 . مالكلاو .رصبلاو .عمسلاو ءةدارإلاو .ةردقلاو .ملعلاو

 تافصلا نم عبسلا هذه ادع ام يفن يف ةلزتعملا اوقفاو مهنكلو

 .ربخلا اهب حص يتلا ةيربخلا

 نورقلاو ةباحصلا عامجإو ةنسلاو باتكلاب نوجوجحم لكلاو

 . ماعلا تابثإلا ىلع ةلضفملا

 َنآَرقلا ُرّسَقت ةنسلاف ۽ ال هللا لوسر ةئس يف مث :لصف)

 ّلَجو رع بر هب ُلوُسرلا َفَصَو امو «هنَع ُرّبَعَتو هْيَلَع لدو « ُهئيبتو

 َبَجَو ؛ لوُبقلاب ةَفرْعَملا ُلْهَأ اهاَقَلَت يتلا حاَحّصلا ثيداحألا َنِم
 . (َكلْذَك اهب ُناميإلا
 دقو» :©2مدقت اميف هلوق ىلع ٌفطع . «هللا لوسر ةنس يف مث» : هلوق /ش/

 . . .صالخإلا ةروس يف هسفن هب هللا فضو ام ةلمجلا هذه يف لحد
 لا ترو امف هير هلك لوشرلا هب فو: اع اف لو ف ينعي لا
 لا

 .(۸۰ ص) (۱)

 نم ةئسلا ةلزنم]
 [نارقلا



 هيلع ليوعتلاو «هيلإ عوجرلا بجي يذلا يناثلا لصألا يه ةنسلاو
 ا : ىلاعت لاق ؛ لجو زع هللا باتك دعب

 .24ةَمْكِحلاو َباَمكلا َكْيَلَع هللا َلَرئاول
 .ةتسلا E دارملاو.

 . 74 ةّمكحلاو َباتكلا مملو : لاقو

 هللا تايآ ْنِم نُكوُمُب يف یي ام َنْركْذاَول : ا اھ لاقو

 . 04 ةّمكحلاو

 . 94 اوهتناف ُهْنَع كه لا ْمكاتآ اًموإ» : هناحبس لاقو

 هلثمو نارقلا تيتوأ نإ الأر : هلاو هيلع همالسو هللا تاولص لاقو

 ش ْ . 20 (هعم

 ؛ لمعلاو داقتعالاو نيقيلاو ملعلا توبث يف نارقلا مكح ةنسلا مكحو
 .هقلطم دّيقتو .هلمجم لّصفت : هنم دارملل نايبو ,نآرقلل حيضوت ةنسلا نإف

 : ىلاعت لاق امك ؛ همومع صصختو

 .04ْمُهيَلِإ لر ام سانلل نيل َرْكَذلا كيلإ اتلزناو»

 )١( :ءاسنلا ١١۳.

 ) )۲:ةرقبلا ٠۲۹ .

 ) )۳:بازحألا ٠٤.

 )٤( :رشحلا ۷.
 ٠٠١ / ۱۲) (ةنسلا موزل يف ا «ةنسلا» يف دواد وبأ هاور . (حيحص) ()

 1 .(ىتاعاس - ۱۹۱ / ۱) (11 / )٤ «دنسملا» ىف دمحأو .(نوع

 )١ / n «لوصألا عماج»و «(۹۳) ر :رظنا

 ) )5:لحنلا ٤٤ .
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 :ناقيرف ةحيحصلا ةنسلا ءازإب ءاوهألاو عدبلا لهأو

 ؛هبهذم فلاخي امب تدرو اذإ اهراكنإو اهدر نع عّروتي ال ٌقيرف - ١
 وه داقتعالا باب يف بجاولاو .نظلا الإ ديفت ال داحا ثيداحأ اهنأ ىوعدب

 . ةفسالفلاو ةلزتعملا مه ءالؤهر «نيقيلا

 امك ؛اهليوأتب لغتشي هنكلو «لقنلا ةّحصب دقتعيو ا ا

 هديري ام ىلإ ةرهاظلا اهيناعم نع اهجرخي ىتح «باتكلا تايا ليوأتب لغتشي

 مهرثكأو رمال ا مه ءالؤهو .فيرحتلاو داحلإلاب ناعم نم

 .(9 يزارلاو ٠ يلازغلا بابلا اذه يف او

 بجو امك هنأ : ينعي .خلإ .٠ . .هب لوسرلا َفَصَو امّو» : هلوق

 الو ليطعت الو بفيرحت ريغ نم هباتك يف هسفن هب هللا فصو ام لكب ناميإلا
 هبرب قلخلا ملعأ هب هفصو ام لكب ناميإلا بجي كلذك ؛ ليثمت الو بفييكت

 هيلع همالسو هللا تاولص قودصملا قداصلا هلوسر وهو هل بجي اميو

 ش . هلآو

 فيرحتلا نم ابلاغ .ناميإلا كلذ لثم ًاناميإ : يأ ؛«كلذكو : هلوق

 .يعفاشلا « يسوطلا دمحأ نب دمحم نب دمحم نب دمحم دماح وبأ وه )١(
 ؛ لضأو لضف فوضصتلاومالكلا ماع تاهاتم يف هانا, يلوصألا .هيقفلا .فوصتملا « . ملكتملا

 . هتافو لبق عجر : ليقو

 .«نيدلا راع ا هفيناصت رهشأ نمو .(ه0٠40) ةنس سوطب دلو

 يركبلا يشرقلا نيسحلا نب رمع نيدلا ءايض نب دمحم نيدلا رخف وه (۲)
 ةئيلم ةريثك فيناصت هل ءرسفم .ملكتم «يلوصأ .(هه44).ةنس دلو ءيناتسربطلا .

 ةنس تام « «بيغلا حيتافم» وأ ««ريبكلا ريسفتلا» اهنم ءرحسلاو تافارخلاو عدبلاو تالالضلاب
 . باتو عجر نأ دعب (ه505)

۳ 

 عدبلا لهأ فقوم]

 [ةنسلا نم



 . هنأش لج برلا

 ّلُك اينُدلا ءامّسلا ىلإ اب زو ٠ ا هلوق لثم : كلذ ْنِمَف (

 ؟ُهل َبيِحَتْسأَف ينوعُدَي نَم : ٌلوقيف ءٌرخآلا ليللا ثلث ىقبي َنيح ةليل رر
 ق ھي ر هع 7 ا د وعر 0-5 عع 3 لوزنلا

 . ("هيلع ٌقفتم .«؟ُهل ٌرفغاف ىنرفغتسي نم «هیطغاف ىنلاسي نم 1”

 ثيدحلا اذه ىلع مالكلا . خلإ « . . .ِِلَي هلوق لثم كلذ نمف» : هلوق/سش

 : نيتهج نم

 5 تا .لقنلا ة ةهج نم هتحص : : ىلوألا

 : 9«رافغلا ٌيلعلل ولعلا» هباتك ىف ىبهذلا لوقيو . هيلع

 . «عطقلا ديفت .ةرتاوتم لوزنلا ثيداحأ نإ»

 e لاحم الف ؛اذه کک

 .خلإ 5 .. .ةليل لك ىلاعتو
 أ نوير: لات هلا لوف :باز دیدیا يف يراخبلا هور .(حسص) ٠ )١(

 رخآ نم ةالصلاو ءاعدلا :باب) .دجهتلا يفو «(حتف - 454 / )٠۴ (هللا َملَك اولد

 ةالص يف ملسمو .(ليللا فصن ءاعدلا : باب) ‹تاوعدلا يفو ۰( حتف 4 1 ۳) (ليللا

 ء«إطوملا» يف كلام هاور امك ء(يوون- ۲۸۲ / 5) (ًءاعدلا يف بيغرتلا : باب) «نيرفاسملا

 .دواد وبأو . يذمرتلاو

 (5١1١و٠11 ا ء(۷۹و ۷۳ ص) «راقغلا ٌيلعلل ولعلا» :رظنا (۲)

 تفلأ دقو» : لاق ؛رخآلا عضوملا يف يفو . (ةرتاوتم يرابلا لوزن ثيداحأو» :هترابع صنو

 : «هب عطقأ رتاوتم كلذو .ءزج يف لوزنلا ثيداحأ

 [ تافصلا ثيداحأ]
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 هلالجب قيلي ام ىلع لجو زع هلل ةفص لوزنلا نأ اذه ىنعمو

 ءاوتسا لثامي ال هءاوتسا نأ امك ؛قلخلا لوزن لثامي ال وهف «٠ هتمظعو

 1 . قلخلا
 : ىطالتإلا نورم يللا هر إلا عيش لوقب

 «ةليل لك ايندلا ءامس ىلإ لزني هنأب هلوسر هفصو اذإ هناحبس برلاف»
 يف نميألا يداولاب ىسوم مّلك هنأو «جاجحلا ىلإ ةفرع ةيشع وندي هنأو
 اهل لاقف ءناخد يهو ءامسلا ىلإ ىوتسا هنأو «ةرجنشلا نم ةكرابملا ةعقبلا

 نم لاعفألا هذه نوكت نأ كلذ نم مزلي مل ؛ًاهرك وأ ًاعوط ايتئا : ضرأللو

 مزلتسي كلذ ا لا نايعألا هذه لوزن نم هدهاشن ام سنج

 ( . 20(رخا لغشو ناكم غيرفت

 .لجو زع هلل ةيقيقح ةفص لوزنلاب نونمؤي ةعامجلاو ةنسلا لهأف

 يتلا تافصلا عيمج نوتبثي امك لوزنلا نوتبثيف «ءاشي يتلا. ةيفيكلا ىلع

 الو نولثمی الو نوفّيكي الف ,؛كلذ دنع نوفقيو «ةنسلاو باتكلا يف تتبث

 انربخي مل هنكلو «لزني هنأ انربخأ لوسرلا نإ :نولوقيو «نولطعي الو نوفني
 .ريدق ءيش لك ىلع هنأو ديري امل لاّعف هنأ انملع دقو «لزني فيك

 فاطلأل ليلجلا تقولا اذه يف نوضّرعتي نينمؤملا ٌصاوخ ىرت اذهلو

 «نيعرضتم نيعاد «نيعشاخ نيعضاخ ؛هتيدوبعل نوموقيف « هبهاومو مهبر

 . ي هلوسر ناسل ىلع اهب مهدعو يتلا مهبلاطم لوصح هنم نوجري

 0 00 ه2 EE ت و هس ی قو 0 وك وَ

 ةنص تابثا] مكدحا نم بئاتلا نمؤملا هدبع ةبوتب احرف دشا هلل» : ٍةِلَك هلوقو)

 [حرفلا 1 _ 0

 .(575 / 5) «ريسفتلا قئاقد» :رظنا (۱)
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 ہت

 . ( هيلع ٌقفتم . (هتلحارب « م.

 يف امك ؛ثيدحلا اذه ةمتت .خلإ «. . .ًاحرف دشأ ُهلل» :هلوق/ش/

 : هريغو يراخبلا

 ةكلهم ةّيود ةالف ضرأب لجر نم نمؤملا هدبع ةبوتب يي دا هللا

 «هسأر دنع هتلحارو مانف ءاهنع لزنف .هبارشو هماعط اهيلع هتلحار هعمو

 هكردأ ىتح .اهيلع ردقي ملف ءاهبلط يف بهذف «تبهذ دقو ظقيتساف

 «يلحر ناك ثيح نتومألف نعجرأل هللاو :لاقف .شطعلا نم توملا

 يدبع تنأ ّمهللا :لاقف «هسأر دنع هتلحار اذإف .ظقيتساف « مانف « عجرف

 .٠«حرفلا ةدش نم أطخأ . كبر انأو

 هيف مالكلاو «لجو زع هلل حرفلا ةفص تابثإ ثيدحلا اذه يفو

 قيلي ام ىلع «لجو زع هلل ةيقيقح ةفص هنأ : تافصلا نم هريغ يف مالكلاك

 اذه هل ثدْحَيَف «هتردقو ىلاعت هتئيشمل ةعباتلا لعفلا تافص نم وهو «هب

 وهو «هيلإ ةبانإلاو ةبوتلا هدبع ُتِدَحُي امدنع حرفلاب هنع رّبعملا ىنعملا

 . هتبوت هلوبقو «بئاتلا هدبع نع هاضرل مزلتسم
 رورسو ةفخ حرف نوكي دقف ؛ عاونأ ىلع قولخملا يف حرفلا ناك اذإو

 ةحرفف «هلک كلذ نع هّزنم لجو رع هللاف ؛رطبو رشأ حرف نوكي دقو «برطو
 «هتاياغ يف الو «هبابسأ يف الو «هتاذ يف ال .هقلخ نم دحأ حرف هبشي ال

 ,(حتف - )١١ / ”٠١ (ةبوتلا.: باب) «تاوعدلا يف يراخبلا هاور . (حيحص) )١(

 ةفص يف يذمرتلاو «(يوون - ٠١ / 17) (ةبوتلا ىلع ضحلا :باب) «ةبوتلا يف ملسمو
 . ةفلتخم ظافلأب ؛ (هقوف لبجلاك هبنذ ىري نمؤملا : باب) .ةمايقلا
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 هتياغو ءاهل اوضّرعتي نأ هدابع نم بحي يتلا هناسحإو هتمحر لامك هببسف
 . نيبينملا نيبئاتلا ىلع هتمعن مامتإ

 ؛ باوثلا ةدارإب اضرلا ريسفتو « ىضرلا وهو «همزالب حرفلا ريسفت امأو

 ءالؤه ْنظ ٌءوس هبجوأ «هناحبس هاضرو هحرفل ليطعتو ٌيفن كلذ لكف

 نك: يهاب هيف ترک ياجملا هذه نأ ارو تح و طلا

 ةه ت نالا ا قرلخفلا

 ١ ؛َرَخآلا امُّهدَحأ لتي ىلإ هللا ُكَحْضَيِ» : ةي ُهُلْوَقو)
 کو

 . ()هيلع ٌقفتم .«ًةنحلا لخذَي امُهالک

 ةنسلا لهأ تبثي .خلإ «. . . نيلجر ىلإ هللا كحضي» :هلوق/ش/

 ىلع - هريغو ثيدحلا اذه هدافأ امك - لجو زع هلل كحضلا ةعامجلاو

 امدنع نيقولخملا كحض ههبشي ال يذلاو «هناحبس هب قيلي يذلا ىنعملا

 دنع هتاذ يف ثدحي ىنعم وه لب «برطلا ا «حرفلا ا

 نق اهنيامتإ كحضلا نف + كو م تدم ااو دق و
 ةروكذملا ةلاحلا هذهو «هرئاظن نع جرخي بيجع رمأل هكاردإ دنع قولخملا

 يف ةاعدم ملسملا لتق ىلع رفاكلا ا نإف كلا تا يف

 (ملسي مث ملسملا لتقي رفاكلا : باب) .داهجلا يف يراخبلا هاور . (حيحص) )١(
 نالخدي رخآلا امهدحأ لتقي نيلجرلا نايب : باب) ءةرامإلا يف ملسمو .(حتف - ۳۹ / 5)

 :ثيدحلا ةمتتو ««هننس» يف يئاسنلاو .«أطوملا» يف كلامو «(يوون - ۳۹ / )٠۳ (ةنجلا

 لتاقيف .ملسيف .لتاقلا ىلع هللا بوتيف .دهشتسي مث ءهللا ليبس يف اذه لتاقي»

 . «دهشتسيف هللا ليبس يف
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 ةفص تابثإ]

 ايندلا يف هتبقاعمو هنالذخو ءرفاكلا اذه ىلع هللا طخسل يأرلا ءىداب

 يف لوخدلل هادهو «ةبوتلاب كلذ دعب رفاكلا اذه ىلع هللا َّنم اذإف .ةرخآلاو

 نم كلذ ناك ؛ةنجلا لخديف دهشتسي ىتح هللا ليبس يف لتاقو «مالسإلا

 ا ا زرا

 نإف ؛ هناحبس هدابع ىلع هلضف ةعسو هناسحإو هتمحر لامك نم اذهو

 ,ةداهشلاب ملسملا هللا مركيف الا للا ليس يت لئاقي ملسملا

 .هليبس يف داهشتسالاو ما هيدهيف .لتاقلا كلذ ىلع ع مث

 اوج كلا نالح ديف

 هدنع لح ءيشلا نأ وأ لوبقلا وأ اضرلاب هناحبس هكحض ليوأت امأو

 هتبثأ امل فن وهف ؛كحض ةقيقحلا يف كانه سيلو «هنم كحضي ام لحمب

 . هيلإ َتَمَتْلُي الف ءهبرل كي هللا لوسر

 مكي ظني هرْيَخ برق هدابع طونق ْنم ابر َبجَع» :هلوقو)

 . (نسح

 .«انبر كحض» :وأ .«كحضي» : ظفلب نكلو .ظفللا اذهب هدجأ مل . (فيعض) )١(

 ظ . «هريخ» :لدب ؛«هریغ» : ظفلبو
EESيف دمحأو .(ةيمهجلا تركنأ اميف :باب) ءةمدقملا يف هجام نبا هاور  

 «ةعيرشلا» يف يرجآلاو )١9 / ۲٠۸(. «ريبكلا» يف يناربطلاو ١١(« / ؛)«دنسملا»

 ۳) «داقتعالا لوصأ حرش » يف يئاكلاللاو ««تافصلاو ءامسألا» يف يقهيبلاو «(۲۷۹ص)

 .نيزر يبأ همع نع سدت :ليقو - سدح نب عيكو قيرط نم مهلك ؛(57 /
 . «فرعي ال» : يبهذلا هنع لاق ؛ ٌعيكوو
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 ةفص لجو زع هلل تبثي يب ثيدحلا اذه :خلإ «: . .انبر َبجع» : هلوق /ش/

 : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق هانعم ىفو «بجعلا

 . ()«ةوبص هل سیل تاك نم كير بجعا)

 : ظفاحلا لاقو

 . وو

 : (086”7) «عماجلا فيعضو» 2 ينابلألا هنع لاق ؛ثيدحلاو

 ع تو

 .(1414 / )١ مصاع يبأ نبال «ةنسلا» :رظناو

 )١( «دنسملا» يف دمحأ هاور .(فيعض) )٤ / ١6١(« «هدنسم» يف ىلعي وبأو )۳

 / 788(.« «باهشلا دنسم» يف يعاضقلاو )١ / ۳۳١(ء نم مهلك ؛ «ريبكلا» يف يناربطلاو

 .هب ةناَّشَع يبأ نع ةعيهل نبا قيرط
 ١77(: ص) «دصاقملا» يف يواخسلا هنع لاقو

 .ه .أ .«ةعيهل نبا لجأل هيواتف يف رجح نبا ظفاحلا : ينعي - انحيش هفعضو

 ش ١15608(. مقر) «ةفيعضلا ةلسلسلا» يف ينابلألا هفعضو

 ىراسألا :باب) .داهجلا يف يراخبلا هاور امب ايفتكا حراشلاو تفاضقلا كيل )0

 : ًاعوفرم ةريره يبأ نع (حتف - ١48 / 5) (لسالسلا يف

 . «لسالسلا يف ةنجلا نولخدي موق نم هللا بجع»

 : ًاعوفرم ةريره يبأ نع (444 مقر) يراخبلا هاور ام وأ

 . «ةنالفو نالف نم هللا بجع دقل»

 : ظفلب )7١64( ملسم دنع وهو

 .«ةليللا امكفيضب امكعينص نم هللا ّبجع دق»

 . ىلاعت هلل بجعلا ةفص تبثت يتلا ةحيحصلا ثيداحألا نم اهريغ وأ
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 مضب ؛ 4)٠ َنورَخسَيو تْبِجَع لب : هنع هللا يضر دوعسم نبا أرقو

 ٠ لاش لج ر يسع اهنا غ

 قئاقحب لهج وأ بابسألا يف ءافخ نع ًائشان هناحبس هبجع سيلو
 هل ثدحي ىنعم وه لب «نيقولخملا بجع يف لاحلا وه امك ؛رومألا

 يذلا ل ا

 . هنم بجعتي نأ قحتسي

 وهو «هتمحر راثآ نم انه هر لوسرلا هب فصو يذلا بجعلا اذهو
 . مهتجاح ةدشو مهرقف عم دابعلا نع ثيغلا ري اذإف لا هلامك نم

 بابسألا ىلع ًارصاق مهرظن راصو .طونقلاو سأيلا مهيلع ىلوتساو

 بجعيف ؛بيجملا بيرقلا نم ٌجِرف اهءارو نوكي ال نأ اوبسحو «ةرهاظلا
 ٍ . مهنم هللا

 .ءيش لك تعسو هتمحرو نوطنقي فيك ذإ ًاقح ٌبيجع لحم اذهو

 بابسأ نم مهترورضو دابعلا ةجاح نإف ! ؟ترفوت دق اهلوصحل بابسألاو

 دقو ءاهبابسأ نم هللا يف ءاجرلاو ثيغلا لوصحب ءاعدلا اذككو فجر

 ءرسعلا عم رسيلا نأو .بركلا عم جرفلا نأ هقلخ يف هناحبس هتداع ترج

 هللا لضف يف عمطو ءاجتلا ةوق كلذ ىلإ ضنا اذإف «مودت ال ةدشلا نأو

 ىلع رطخي ال ام هتمحر نئازخ نم مهيلع هللا حتف ؛ءاعدو هيلإ عرضتو
 ْ .لابلا

 : ىلاعت لاق ؛هللا ةمحر نم سأيلا وهو «(طنق) ردصم طونقلاو

 نمو ‹ حيحص دنسب (۰ / ف مكاحلا دنع ةءارقلا هذه تتبث دقو ۲ : تافاصلا ع3(

 طرش ىلع حيحص ثيدح اذه : مكاحلا لاق ۲۲٠(. / ۲) «تافصلاو ءامسألا» يف يقهيبلا هقيرط
 . يبهذلا هقفاوو .هاجرخي ملو ملسمو يراخبلا
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E الإ هبر ةمحر ني طق e 

 . «هریغ» : يور ف . هتمحرو هلضف : يأ ؛«هريخ بزقو» :هلوق

 ريغ: يشلا رغ : كلوق نم مسا :ريغلاو

 : ءاقستسالا ثيدح يفو

 نم اهلاقتناو ءلاحلا ريغت : يأ ؛©0«رّيغلا قلي هللاب رفكي نمر

 ظ .داسفلا ىلإ حالصلا

 كلا يف رورحسملا قلا 50 «نيطنق نيلزأ» : هلوق

 ةدشلا : ىنعمب ؛لَّزألا نم لعاف مسا ءلزأ عمج : «نيلزأ» و

 قيض يف راص : يأ ؛ حرف باب نم الأ لرأي لجرلا َلزَأ :لاقي . قيضلاو

 تاجو

 نم تانإ نم له :لوقت يهو اهيذ یب منهج لار الر : ةا

 [هَمَدَق اهيلع : ةياور يفو] هلجر اهيف ةَّرعلا بر حض ىتح ؟

  E(هيلع قفتم >« طق طق : لوقف ‹ ضْعُب .

 لجرلا تابثإ ثيدحلا اذه يف . خلإ ).. . منهج ٌلازت الر : هلوق /ش/

 .ه5 :رجحلا )١(

 مل(
 لوقو : ىلاعت هللا لوق : باب) «ق ةروس ريسفت يف يراخبلا هاور . يک 05

 ءةنجلا يف ملسمو .ديحوتلاو ءروذنلاو ناميألا يفو .(حتف ه4 / ۸) (4ِدْيرَم ْنِم لَه

 هاورو «(يوون - 184 / )١1 (ءافعضلا اهلخدي ةنجلاو ءنورابجلا اهلخدي رانلا : باب)

 .ف ةروس ريسفت يف يذمرتلا
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 هلل تبثتف «تافصلا ةّيقب ىرجم ىرجت ةفصلا هذهو .لجو زع هلل مدقلاو

 . هناحبس هتمظعب قئاللا هجولا ىلع
 E ا راثلا يف هاوس هاكر نو يف كحاب

 محا ٍساّلاو ةنجلا نم منْ نألمأل] : ىلاعت هلوق يف

 تناكو «بنذ ريغب ًادحأ تش هلدعو هتمحر ىضتقم ناک املو

 ذئنيحف .همدق اهيف عضوف « ىلاعت هدعو ققح ؛ةعسلاو قمعلا ةياغ يف رانلا

 ( .اهلهأ نع لضف اهيف ىقبي الو ءاهافرط ىقالتي
 عسوأو مهاطعأ ام ةرثك عم اهلهأ نع ٌلضف اهيف ىقبي هنإف ؛ ةنجلا امأو

 .©22ثيدحلا كلذب تبث امك ؛نيرخآ ًاقلخ اهل هللا ءىشنيف مهل

 ةفص تابثإ] يدانيف و لوقف !َمَدآ اي ىلاعت ٌُلوقي» : هوقو )

 9 ت o Eke - a ءءء دموع 2 5 3 7 [ءادنلا

 قفتم .«رانلا ىلإ اثعب كتيرذ نم جرخت نا كرماي هللا نإ : توصب

 عجم عج ل هيل متل عع رور يت ٤ هر 7
 هنيبو هنيب سیلو هبر هملكيس الإ دحا نم مكنم ام» : هلوقو .20هيلع

5 

1 

 ناخشا ورام ىلإ ريكو
 .هجيرخت مدقت دقو «. . .اهيف ىقلُي منهج لازت ال»

 :ثيدحلا ةمتتو

 . «ةنجلا لضف مهنكسيف .ًاقلخ اهل هللا ءىشني ىتح لضفت ةنجلا لازت الو . . .»

 :ثيدحلا ةمتت (۲)

 «نوعستو ةعستو ةئم عست فلأ لك نم :لاق ؟رانلا ثعب امو !بر اي :لاق . ...»

 نكلو ىَراكْسب ْمُه امو ىَراَكُس سانلا ىَرَتَول .ديلولا بيشيو ءاهلمح لماحلا عضت ذئنيحف
 ش .««ٌديدش هللا َباَذَع

 3 REN اهللا كريو :اولاق «مههوجو ترّيغت ىتح سانلا ىلع كلذ قشف
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 رک 20

: 0 
 .( ”«نامجرت

 تابثإ نيثيدحلا له يف . خلإ 3 . مدا اي : ىلاعت لوقي» : هلوق /ش/

 ةنسلا لهأ بهذم اّنّيب نأ قبس دقو ءلجو زع هلل ميلكتلاو ءادنلاو لوقلا

 ةعبات هناحبس هل لاعفأ تافص هله نب نونمؤي مهنأو كلذ يف ةعامجلاو

 نأو نملك ملکو «يدانیو .ىدانو .لوقيو .لاق وهف .هتمکحو هتئيشمل

 همّلكيو هيداني نم اهعمسي تاوصأوفورحب نوكي امن هميلكتو هءادنو هلوق
 الو فرح الب هنإو .ميدق همالك نإ : مهلوق يف ةرعاشألا ىلع در اذه يفو

 الب هدابع عيمج لكيم هناحبس هنأ ىلع يناثلا ثيدحلا لوقو

 و يي وهق ةبساحم ميلكت هنأل ؛ ماع ميلكت اذهو .ةظساو

 ّىفنملا نأل ؛©74ُهللا ُمُهُمَّلَكُي الو : ىلاعت هلوق هيفاني الو «رجافلاو ربلاو

 هناحبس هميلكت هلباقيو ءٌصاخ ٌميلكت وهو  مّلكملا رسی امہ ميلكتلا وه انه
 ا تاكد » نهأل

 . «دحاو مكنمو «نوعستو ةعستو ةئم عست جوجأمو جوجأي نم» : ايب هللا لوسر لاقف
 ظ . ىرخأ تاياور ثيدحللو
 يفو «(حتف - ۳۸۲ / 5) (جوجأمو جوجأي ةصق :باب) «ءايبنألا يف يراخبلا هاور

 م) («رانلا ثعب جرخأ : مدآل هللا لوقي» : هلوق : باب) ,ناميإلا يف ملسمو .ديحوتلاو قاقرلا
 ١ .(يوون - / ٩۷

 )١( ص) هجيرخت قبس .(حيحص) ؟١9379(.

 .۷۷ :نارمع لاو ء١ا/4 :ةرقبلا (۲)
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 ولعلا تابثإ |

 [ ةيقوفلاو

 سّدقت ءءامّسلا يف يذّلا هللا انّيَر» : ضيرملا ةر ىف هلوقو)

  eا 00 و 0

 06 اذه ىلع 000 ًءافشو كا نم 2 0

 0 وكم يد 300 0 ب

 الا» : هلوقو . "[هریغو] دواد وبأ هاور .*[ نسح ثيدح] [٠ اربیف]

  Baهلوقو . **[ حيحص ثيدح] .(9ءاّمّسلا يف نم انأو :

 ر یا ا ا لا ی او ا تف را تع و

 يراخبلا هنع لاق «يراصنألا دمحم نب ةدايز هيفو ءءادردلا ىبأ ثيدح نم (نوع 6 /

 .(48 / ۲) «نازيملا» :رظنا .«ثيدحلا ركنم» : يئاسنلاو

 ْ 00 يبهذلا لاقو

 «ءامسلا يف يذلا هللا انبر : ةيقرلا ثيدحب درفنا دقو» ٠

 .هجولا اذه نم مكاحلا هاور دقو

 000 د د ر : ينابلألا لاق هيفو - (0477) «عماجلا فيعض» :رظنا

 ٠ .(01/117/) «لوصألا عماج» و )٠٠١١(. «حيباصملا

 . «يراصنألا ديبع نب ةلاضف ثيدح نم 7١( / 5) «دنسملا» يف دمحأ مامإلا هاورو

 )٤ / ٠۷١١(. «داعملا داز» :رظنا .'فيعض وهو «يناسغلا ميرم يبأ نب ركب وبأ هدنس يفو

 .هب ءادردلا يبأ نع ةلاضف قيرط نم ( ١٠ه 4 / 7) يدع نبال «لماكلا» يف وهو

 نص) «ةعوضوملا ثيداحألا يف ةركذتلا ةفرعم» يف ينارسيقلا نبا هدروأ ثيدحلاو

۲ 

 (نميلا ىلإ دلاخو يلع ثعب :باب) «يزاغملا يف يراخبلا هاور .(حيحص) (؟)

 . (يوون- ١54 / ۷) (مهتافصو جراوخلا ركذ : باب) «ةاكزلا يف ملسمو ء(حتف- )۸ / ٩۷

 طلا يف تسيل *

 . «حيحص ثيدح» :لدب ؛(«هريغو يراخبلا هاوز» : لا يف د
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 ملأ مْ وُو . شْرَعلا َقْوَق ُهللاو .*[كاملا] َقْوَ شّرَعلاو»

 : ةيراجلل هلو .**[هريغو دواد دا هاور .ْنسح ثیدح] .(«هّيَلَع

 ل َتْنَأ :تلاق .:؟انأ نما :لاق . ءاَمَّسلا يف : تاق . «؟ُهللا ناو

 . (ملسم ةاور .‹0«ةنمۇم اهنإف اًهَقتغأ» :لاق : هللا

 لوألا ثيدحلا .خلإ «. . .ءامّسلا يف يذلا هللا انّير» :هلوق/ش/

 ْنَم متنماا : ىلاعت هلوقك وهف .هتيقوفو ىلاعت هولع يف حيرص ٩ [ يناثلاو]
 .(9 «ءامسلا ىف

 هلو ءدوعسم نبا ىلع ًافوقوم لب « ءظفللا اذهب ًاعوفرم هدجأ مل . (ًافوقوم حيحص) )١(
 ظفلب .عفرلا مكح

 . «مکلامعأ نم ءيش هيلع ىفخي ال .شرعلا قوف هللاو .ءاملا قوف شرعلا»
 .«حيحص هدانسإ » : «ولعلا» يف يبهذلا لاق

 . ينابلألا هقفاوو

 درلا»و )١ / ۲٤۳(. ةميزخ نبال اوز ء(١۳١٠ ص) «ولعلا رصتخم» :رظنا
 ش .(45 ص) .ردبلا:ردب : قيقحت . يمرادلل «ةيمهجلا ىلع

 هشرعو .هشرع قوف هللا نإ» : ظفلب (نوع - ١4 / ۱۳) «دواد يبا ننس» يف يذلاو

 . «هتاوامس قوف

 ٠ )( ه) (ةالصلا يك دا ميرحت :باب) .دجاسملا يف ملسم هاور . (حيحص) /

 © - يئاسنلاو ىدواد وبأو كلام هاورو ء.(يوون . .

 .قايسلا اهيضتقي ةدايز (۳)

 ) )4:كلملا ٠١.

 . (ءاملا» :لدب ؛«كلذ» : طوطخملا يف *

 ` .(نسح ثيدح» : هيف سیلو . ءامهريغو يذمرتلاو دواد وبأ هاور» : طوطخملا يف **

 و١



 [شرعلا]

 ٌفرظ ءامسلا نأ اهنه دارملا سبل نطوضتلا هذه نإ :انلقنأ قيساقفو

 نم ريثك هلاق امك ؛(ىلع) ىنعمب نوكت نأ امإ (يف) لب «هناحبس هل واح

 هلوق لثم ؛ ةريثك عضاوم يف (ىلع) ىنعمب نوكت (يف) و ا

 نم دارملا نوكي نأ امإو 0 للا عوذُج يف مكباصأل# : ىلاعت

 . هقلخ ىلع ىلاعت هلع يف صن يهف نيهجولا ىلعو ىولعلا ةهج ءامسلا

 هيلع ءانثلاب لجو زع هللا ىلإ لوت روكذملا ةيقرلا ثيدح يفو

 هرمأو يعرشلا هرمأ مومعو هقلخ ىلع هولعو همسا سيدقتو هتّيهالإو هتيبوبرب

 0 لا يتلا همد هبلإ لسوت مث «يردقلا

 بنذلا وهو - بوخلا ةرفغم لاؤسب هيلإ لسوت مث ءاهنم ًابيصن ضرألا لهأل

 ةصاخلا هتيبوبرب هيلإ ٌلسوت مث «هنود يه يتلا اياطخلا مث . ميظعلا

 مهرمغ نأ اهراثا نم ناك يتلا ,مهعابتأو ءايبنألا مهو «هدابع نم نيبّيطلل

 . ةنطابلاو ةرهاظلا اينّدلاو نيّدلا معنب

 اذهلو ءاهب لّسوت نمم ءاعد دري داكي ال هللا ْىَلِإ ةعونتملا لئاسولا هذهف

 الو ءهلازأ الإ ًاضرم.عدي ال يذلا هللا ءافش وه يذلا ءافشلاب اهدعب هللا اعد

 ( . هللا ريغل هيف قّلعت
 قحلاو صاخشألاو تاوذلاب نيلسوتملا نم روبقلا داّنُع اذه هقفي لهف

 ! ؟كلذ وحنو ةمرحلاو هاجلاو

 نيب عمجلا هيمف . خلإ 0(. . .ءاملا قوف شرعلاو» :هلوق امأو

 ١ :هط (۱)

 .ثلاثلا ثيدحلا وه اذه )(
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 ءاهلك تادوجوملاب ةملع ةطاحإبو ءهشرع ىلع ىلاعت هولعب ناميإلا

 .هولع يف ٌبيرق هوند يف يلع وه نم ناحبسف
 ناميإلاب ةَ لوسرلا ةداهش نمضت دقف ؛٠)عبارلا ثيدحلا امأو

 فصو نأ ىلع كلذ ٌلدف .هقلخ ىلع ىلاعت هولعب تفرتعا يتلا ةيراجلل

 نود هنع لاؤسلاب هّصخ ثيح .هنأش لج يرابلا فاصوأ مظعأ نم ولعلا

 نموه هجو لك نم قلطملا هولعب ناميإلا نأ ىلع ًاضيأ لدو .فاصوألا ةّيقب

 . حيحصلا ناميإلا مرح دقف ؛هركنأ نمف .ناميإلا لوصأ مظعأ

 ملعأ مهنأ مهمعز ةافنلا ةلطعملا نم ىقمحلا ءالؤه نم بجعلاو

 لوسرلا نم هنيعب ظفللا اذه عقو امدعب نيألا هنع نوفنيف .هلوسر نم هللاب

 نيأ : هلوقب هلأس نمل ًابيجم ةرمو .- ثيدحلا اذه يف امك  هريغ الئاس ةرم

 ؟انبر ناك

 2 ركون. JE هود هع م د هع 08

 ةفص تابثإ] .37(2 تنك امثيح كعم هللا نا ملعت نا ناميإلا لضفا» : هلوقو)

 عبارلا ثيدحلا حرش ميدقت اهيفو ءهتبثأ ام باوصلاو ««يناثلا» : ةعوبطملا يف )١(

 .نتملا يف ام بسح ًابترم انه هانلعجو .ثلاثلا ىلع

 يف يناربطلا هاور» )١ / ٠١(: «دئاوزلا عمجم» يف يمثيهلا لاق .(فيعض) (؟)
 . «حرج الو ةقثب هركذ نم رأ ملو :تلق .ريثك نب نامثع هب درفت :لاقو .«ريبكلا»و «طسوألا»

 .ه.أ

 .ًاضيأ ريثك نب نامثع ةياور نم 204١( ص) يقهيبلل «تافصلاو ءامسألا» يف وهو

 لاق ؛ريثك نب ديعس نب نامثع ةياور نم )١ / ٠١( يناربطلل «نييماشلا دنسم» يف هنكلو

 ْ .«دباع ةقث» : «بيرقتلا» يف هنع

 د هنع لاق ؛(74١ / 5) «ةيلحلا» رظنا .هنع يوارلا دامح نب ميعن ًاضيأ هدنس يفو

VY 



2 

 لبق َّنَفَصْنَي ان الق ؛ ةالّصلا ىلإ ْمُكُدَحأ ماق ادإ» : ُةلوقو . نسخ تیز

 تحت وأ هراَسَي ْنَع ْنكلو ههْجَو لبق هللا نف ؛ هنيمي نع الو , ههجو |

 . (هيلع ٌقفتم . ‹)«همّدق

 برو *[ ضّرألاو] عبسلا تاواَمَّسلا َّبَر مُهِللا» : هك هلوقو)

 زنم .ىونلاو ّبَحلا قلا ِءْيَش لک برو ابر « ميظْعلا شْرَعلا

 باد لك *[رَش نمو يِسُفَن] رش ْنِم كب ُدوُعأ .َنآرقلاو .ليجنإلاو ةاروتلا

 َسِيَلَف ٌرخآلا َتْنأو .ٌءْيَش َكَلْبَق َسْيَلَف ُلّوألا َتْنَأ ءاهتّيصانب ٌدخآ بْ

 َسِيَلَف نطاَبلا َتْنآو ءْيَش َكَقْوَف سيلف ٌرِهاَّظلا تاو ءْيَش َكَدْعَب

 ”«[ةياور] .©0(رقَفلا نم يننغأو َنْيّدلا ينَع ضفا ءْيَش َكَنوُد

 يف ظفاحلا راو ««هثيدح يف نيل ىلع < «مالعألا ةمئألا نم» :«نازيملا» يف يبهذلا

 . (ًاريثك ءىطخي قودص» :«بيرقتلا»

 ٠٠١(. 5) «عماجلا فيعض» يف ينابلألا هفعض ثيدحلاو

 قازبلا كح :باب) ءةالصلا يف يراخبلا :ةفلتخم ظافلأب هاور .(حيحص) )١(

 يف ملسمو .بدألا يفو ءةالصلا ةفص يفو «(حتف 601 / )١ (دبجسملا نم ديلاب

 يف كلامو «(يوون - ٤١ / ه) (دجسملا يف قاصبلا نع يهنلا :باب) .دجاسملا

 . يئاسنلاو ءدواد وبأو .«إطوملا»

 .(88 ص) هجيرخت قبس (۲)

 ٠ . ىواتفلا» الو طوطخملا يف تسيل #

 . «ىواتفلا» يف اذكو .«هاور» : طوطخملا يف **#
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 ! سالا اهُيأ» : ركذلاب مهنا وضأ ٠[ةباحصلا] َمَفَر امل هي هلوقو)
 نوُعذت اَمْنِ ًابئاَغ الو صا نوُعذت ال ْمُكَنِف ؛ ْمُكِسُفلا ىلع اوُعبْرآ

 َقْنُع نم ْمُكِدَحَأ ىلإ ُبرْقَأ ُهَتوُعُذَت يذلا نإ ءًابيرق ”[اريِصَب] ًاعيِمَس

 . (هيلع فتم .()«هتلحار

 [ناسحإلا ماقم] لضفأ نأ ىلع ةلالد هيف . خلإ «. . . ملعت نأ ناميإلا لضفأ» : هلوق /ش/

 هاري هنأك هر دبعلا دبعي نأ وهو .ةبقارملاو ناسحإلا ماقم وه ناميإلا

 صضوخي الو لعفي الو مّلكتي الف ا نأ ا 0

 : ىلاعت لاق

 نك الإ ِلَمَع نِ ولعت الو رف نِ نمو امو نش يف دوت امو

 .(0 4 هيف َنوضیفت ذإ ا ْمكْيَلَع

 هنإف ؛هلاوحأ لك يف دبعلا اهرضحتسا اذإ ةّيعملا هذه نأ كش الو

 نوكتف .هرمأ ثيح هدقتفي نأ وأ «هاهن ثيح هاري نأ لجو رع هللا نم يحتسي

 تاعاطلا نم هب رمأ ام لعف ىلإ ةعراسملاو ءهللا مرح ام بانتجا ىلع هل ًانوع

 ىه ىتلا ةالصلا ىف لحد اذإ اميس الو .ًانطابو ًارهاظ لامكلا هجو ىلع

 هللا ةمظع رضحتسيو .هبلق عشخيف «هبرو دبعلا نيب ةاجانمو ةلص مظعأ

 ١١١(. ٠ ص) هجيرخت قبس (۱)
 ) )۲سنوي : ٩۱ .

 . «ىواتفلا» يف اذكو .«هباحصأ» : طوطخملا يف #

 . يراخبلا ةياور عوبطملا يف ف يذلاو «- ملسم ةياور يه امك - طوطخملا يف تسيل «*

 وه



 بنز همامأ قصبلاب هبر عم بدألا ءيسي الو «هتاكرح ٌلقتف .هلالجو

 ع هللا نأ ىلع ّلد . خلإ 2. . .ةالصلا ىلإ مكدحأ ماق اذإد : هلوق

 ظ . يلصملا هجو لبق ٌنوكي لجو

 :©0(«ةيومحلا ةديقعلا» يف مالسإلا خيش لاق

 لّبق وهو «شرعلا قوف هناحبس وهو «هرهاظ ىلع ٌّقح ثيدحلا نإ»
 هنأ ول ناسنإلا نإف ,تاقولخملل تبثي فصولا اذه لب «يلصملا هجو

 راقلاو ستشلا ماسلا :تئاكلا زمقلاو سلا يجني وأ ءال ىجا

 .ه.ا . «ههجو لبق ًاضيأ تناكو ‹ هقوف

 تا الا نمضت .خلإ «. . .تاوامسلا بر مهللا» :هلوق

 ءامسألا نم يهو .نطابلاو ءرهاظلاو رخآلاو .لوألا : ىلاعت هئامسأ

 قلخلا ملعأ وهف « لئاقل الاجم ٌعدي ال امب ةي ٌئبنلا اهرسف دقو , ىنسحلا

 لوق ىلإ تَمَتلُي نأ حصي الف ءاهيلع ٌلدت يتلا يناعملابو هبر ءامسأب ًاعيمج
 . ناك ًاَيأ هريغ

 فيك هلآو هيلع همالسو هللا تاولص انبن انمّلعي ًاضيأ ثيدحلا. يفو

 يتلا ةماعلا هتيبوبرب هيلع ينثي وهف «لاؤسلا لبق لجو زع انبر ىلع ينثن

 بتكلا هذه هلازنإ يف ةلثمملا ةصاخلا هتيبوبرب مث «ءيش لك تمظتتا

 هب مصتعيو ذوعي مث .هدابع ىلإ رونلاو ىدهلا لمحت 20[ يتلا] ةثالثلا

 رخا يف هلأسي مث «هقلخ نم رش يذ لك رش نمو هسفن رش نم هناحبس

 )١( ه) «ىواتفلا عومجم» :رظنا / /ا٠١(.

 ) )۲ةعوبطملا يف تسيل «قايسلا اهيضتقي ةفاضإ .
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 .رقف نم هينغي نأو «هنيد هنع يضقي نأ ثيدحلا .
 اذه دافأ .خلإ «.. عسا نام اوعبرا !سانلا اهُيأ»: :هلوق

 هيلإ اوعفري نأ ىلإ ةجاحب سيل هنأو .هدابع نم هناحبس هبرق ثيدحلا

 ثيدحلا يف روكذملا برقلا اذهو .ىوجُنلاو رسلا ملعي هنإف ؛ مهتاوصأ

 . هقلخ ىلع هولع يفاني الف «ةيؤرو «عمسو « ملعو «ةطاحإ برق

 ةيؤر تابثإ] هل ءرذبلا هليل َرَمَعلا نورت اَمَك مكبر نورس مكنإ» :هلوق)

 مهبر نينمؤملا و ت 7 را وعدهم £o م0 م 1 2 ي دام

 [ةمايقلا موي عولط لبق ةالص ىلع اوبلغت ال نا متعطتسا نإف .هتيؤر يف نوماضت

 . (هيلع ٌقفتم . © 7(اولعفاف ؛اهبو رغ لبق ةالّصو سمشلا

 ةقباسلا تايآلا هيلع تلد امل دهشي رتاوتملا حيحصلا ثيدحلا اذُه/ش/

 ههجو ىلإ رظنلاب مهعتمتو «ةنجلا يف لجو زع هلل نينمؤملا ةيؤر نم

 کلا
 ٣ نيرا ىلع لدت ثيداحألاو تايآلا نم صوصنلا هذهو

 نم هنوري مهنأ يف ةحيرص اهنأل ؛هقلخ. ىلع ىلاعت هولع :امهلوأ

 . مهقوف

 . ميركلا هللا هجو ىلإ رظنلا وه ميعنلا عاونأ مظعأ نأ :امهيناث

 «ةيؤرلاب ةيؤرلا هيبشت دارملا .«ردبلا ةليل رمقلا نورت امك» : هلوقو

 روهظلا نم نوكت مهبرل مهتيؤر نأ : ينعي ؛ يئرملاب يئرملا .هيبشت ال

 )١( (رصعلا ةالص لضف : باب) ءةالصلا تيقاوم يف يراخبلا هاور .(حيحص) )۲

 /  ۳لضف : باب) .دجاسملا يف ملسمو «ديحوتلا يفو «ق ةروس ريسفت يفو ء(حتف د

 يذمرتلاو .دوادوبأ هاورو 2(يوون - ۳۸ / °( (امهيلع ةظفاحملاو رصعلاو حبصلا يتالص .
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 هبجحي الو ًاردب هنوك يهو «هتالاح لمكأ يف رمقلا ةيؤرك حوضولاو
 ميملا ديدشتب يور ؛«هتيؤر يف نوماضت ال :كلذ دعب لاق اذهلو «تاحس

 « حتفلاو مضلا اهيف زوجي ءاتلاو «قصالتلاو محازتلا : ىنعمب ؛ ٌماضتلا نم
 فيفختب يورو ءًافيفخت نيءاتلا ىدحإ تفذحف .نوُماضتت لصألا نأ ىلع

 الو ٌميض هتيؤر يف مكقحلي ال : ينعي ؛ ملظلا : ىنعمب ؛ ميضلا نم ميملا

 رجفلا ةالصو رصعلا ةالص ىلع ثيدحلا اذه يف الب هنح يفو

 . «لماكلا ميعنلا هل ا نع ىلإ ةراشإ ةصاخ

 امك نيتالصلا نيتاه ديكأت و « ميعن ی يذلا

 :رخآلا ثيدحلا كلذ ىلع ّلد

 يف نوعمتجيو .راهنلاب ٌةكئالمو ليللاب ٌةكئالم : مكيف نوبقاعتي»
 ظ .©)(رصعلا ةالصو ا ةالص

۵ 

 هلك هللا لوس اهيف ُربْحُي يتلا ثيداحألا هذه نا كا يسفر ما
 َنونمْؤُي ةعامجلاو ةّنسلا لأ ةّيجاَنلا ةَقرفلا نإف ؛هب ٌرِبْحُي امب هّبَر نع 0

 الو ٍفيِرْحَت رْيَغ ْنِم ؛هباتك يف هب ُهللا َرَبْخَأ امب َنونمْوُي امك ؛كلذب

 ؛ةّمألا قرف يف طَسَولا مه لب ٠ . ليثْمَت الو فييكت ريغ نمو . ليطغت
 . ( مَمألا يف ّطَسَولا يه َةّمألا نأ امك

 )١( ص) هجيرخت مدقت ثيدح نم ءزج .(حيحص) ١44(.
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 فلؤملا هركذ ام ناك امل . خلإ « . . . ثيداحألا هذه لاثمأ ىلإ» : هلوق /ش/

 ىلع هّبن ؛رابخألا نم تافصلا باب يف درو ام لك وه سيل ثيداحألا نم

 امب هبر نع ةي لوسرلا هيف ربخي امم اهركذ يتلا ثيداحألا هذه لاثمأ نأ

 هللا ءامسأ نم هنّمضتي امب ناميإلا بوجو وهو كلذك همكح نإف هب ربخي

 . هتافصو

 تدرو امب نونمؤي مهنأ وهو «ةعامجلاو ةنسلا لهأ دقتعم دكأف داع مث

 . ليثمت الو فييكت ريغ نمو «لیطعت الو فيرحت ريغ

 لالضلا قّرف نيب طسو مهنأب ةعامجلاو ةنسلا لهأ نع :ربخأ مث

 لاق ؛ ةقباسلا ممألا نيب , طسو'ةمألا هذه نأ امك ؛ةمآلا هذه خف غيزلاو

 : ىلاعت

 َنوُكَيو ساَّنلا ىلع َءادّهش اونوكتل ًأَطَسو هما ْمُكاَْلَعَج كلذكو»
 .4٠ًاديهش ْمُكيَلَع لوسا

 .2كلذب 556[ درو امك ارا e «ًاطَسو# ىنعمو

 )١( :ةرقبلا ١٤۳ .

 ْمُكاَنْلَعَج كلذكوإ : ىلاعت هلوق : باب) ريسفتلا يف يراخبلا هاور ام ىلإ ريشي»(1)

 «ريسفتلا يف يذمرتلاو .ماضتعالا يفو ءايبنألا يفو .(حتف - ۱۷١ / ۸) («أطَسَو طل

 :ًاعوفرم يردخلا ديعس يبأ نع ؛ (ةفحت - ۲۹۷ / ۸) (ةرقبلا ةروس نمو : باب)

 : لوقيف ؟َتغّلِب له : لو | تري كيدمسو كلي :لوقيف ةمايقلا موي حون ىعدي»

 :لوقيف ؟كل دهشي نم :لوقيف .ريذن نم اناتأ ام : نولوقيف ؟مكفّلب له : هتمأل لاقيف. . معن
 : هركذ لج هلوق كلذف .ًاديهش مكيلع لوسرلا نوكيو «ْغّلِب دق هنأ نودهشيف . هتمأو دمحم

1A۳ 

 [ةيطسولا ىنعم]



 يتلا ممألاو ٌراضلا ٌرلغلا ىلإ ٌحّنجت يتلا ممألا نيب طيقو ةە

 ش .كِلْهُملا طيرفتلا ىلإ لمت
 قلاخلا تافص نم مهل لعجو «نيقولخملا يف الغ نَّم ممألا نم نف

 .نابهرلاو حيسملا يف اوّلَغ نيذلا ىراصنلاك :؛ لعج ام هقوقحو

 دوهيلاك ؛ مهتوعد درو « مُهلتق ىتح . مهعابتأو ءايبنألا افج نَم مهنمو

 . ناتهبلاب هوَمرو « حيسملا لتق اولواحو « ىيحيو ايركز اولتق نيذلا

 تدقتعاو «هللا هلسرأ لوسر لكب تنما دقف ؛ةمألا هذه امأو

 .اهب هللا مهلضف يتلا ةعيفرلا مهتاماقم مهل تفرعو «مهتلاسر

 . بّيطو ثيبخ لك تّلحتسا نم ًاضيأ ممألا نمو

 . ةزواجمو ًاًولغ تابّيطلا مرح نم اهنمو

 اهيلع مّرحو «تابّيطلا اهل ُهللا َّلَحأ دقف ؛ةمألا هذه امأو

 تالا

 طسوتلاب ةلماكلا ةمألا هذه ىلع هللا َّنَم يتلا رومألا نم كلذ ريغ ىلإ

 يتلا ةعدتبملا ةمألا قرف نيب نوطّسوتم ةعامجلاو ةنسلا لهأ كلذكف

 . ميقتسملا طارصلا نع تفرحنا

 ء(اديهش مكيلع لوسرلا نوكيو سائلا ىلع ءادهش اونوكتل ًاطسو هما مكانلعج كلذكو» =

 . «لدعلا : طسولاو

 :(١ا/7 / 8) «حتفلا» يف ظفاحلا لاق

 ضعب لوق نم جردمب سيلو «ربخلا سفن نم عوفرم وه «لدعلا :طسولاو» : هلوق»
 . «مهضعب هيف مهو امك ؛ ةاورلا
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 [ةهببشملاو ةيمهجلا] لم نيب ىلاعتو ُهَناَحْبُس هللا تافص باب يف ر مهف)

 .5(ةَهّبَشُملا ليثُمَتلا لمأو .''ةّيِمْهَجلا ليطغتلا

 لهأ نأ : ينعي ؛ خلإ »2 . . هللا تافص باب يف و مهف» : هلوق /ش/

 ةيلعلا تاذلا لطغيو اهيفني نم نيب تافضلا باب يف ّطَسو ةعامجلاو ةنسلا

 ىلإ ةحيغصلا اهيناعم نع كيداحنألاو تالا نم ايف درو ام اف ختو اه

 ةمحر : مهلوقك ؛ حيرص ا ,لیلد الب ٍناعم نم وه هدقتعي ام

 ىلع هؤاوتساو «هتياعرو هظفح : هلو «هتردق : هديو «ناسحإإلا هتدارإ : هللا

 ىلا ليطعتلاو يلا عاونأ نم كلذ لاما ىلإ د قداس نكرعلا

 لَقْعُي ال هب تافصلا هذه مايق نأ مهمُهوتو ,مهّبرب مهنظ ءوس اهيف مهعقوأ

 . قولخملاب اهمايق يف دوجوملا وحنلا ىلع الإ
 : لوقي ثيح لئاقلا نسحأ دقلو

 انوا او نأ لأ نم رثأ ىَراَصُمو
 انومّلُعَي آل ام نْمْحّرلا ىلع َنولوَقَيف

 ناوفص نب مهجلا ىلإ ةبسن ةيمهج ليطعتلا لهأ يمس امنإو

 قلطُي حبصأ ىتح ظفللا اذه يف عّسْوَت دقو ءلالضلاو ةنتفلا سأر يذمرتلا

 قرف عيمجل لماش وهف «تافصلاو ءامسألا نم ًائيش ىفن نم لك ىلع

 . ةيربجلاو ةئجرملا ةالغ نم مهنأ امك ؛ تافصلاو ءامسألا يفن مهبهذمو . يذمرتلا

 تابثإ يف ةيمهجلا نم ضيقنلا ىلع مهو ءةمّسجملا :نؤّمسيو :ةهّبشملا (۲)

 ا « مهعمسك اخس «نيقولخملا ديك ادي هلل نإ :اولاق دقف .تافصلاو ءامسألا

 .ًاريبك ًاولع نوملاظلا لوقي امع هللا ىلاعت ,مهرصبك

 امه



 . ()ةينطاب ةطمارقو «ةيرعشأو ‹ ةلزتعمو «ةفسالف نم ؛ ةافنلا

 لهأ ن نيبو ةافنلا ةيمهجلا ءالؤه نيب طسو ةعامجلاو ةنسلا لمأف

 | .هدابعب لو 5 هللا اوهبش نيذلا ةهبشملا ليثمتلا

 دري اذهف .4ءْئَش هلثمك سيل : هلوقب نيتفئاطلا ىلع هللا ّدر دقو

 .ةلطعملا ىلع دری «ريصبلا ٌعيِمَسلا وهو# : هلوقو . ةهشملا ىلع

 الب ًاتابثإ ىلاعت هلل تافصلا نوتبثي نيذلا مهف ؛قحلا لهأ امأو

 نسحأ اوعمجف .ليطعت الب اهيزنت تاقولخملا ةهباشم نع هنوهُزنيو «ليثمت

 نم هيف اوؤاسأو اوؤطخأ ام اوكرتو «تابثإلاو هيزنتلا : ينعأ 4 ني 0

 5 ر 5o 2 و 7 ياللا همم
 2 ةيردقلاو (9 ةيربجلا نيب هللا لاعفا باب ىف طسو مهور [ةيردقلاو ةيربجلا]

 . (*[ مه رّيغو]

 نب دمحم ةمالعلا خيشلا لاق .خلإ «. . . طسو مهو : هلوق /رش/

 . تافصلاو ءامسألا يف ةيمهج مه : مهنع لوقن نأ حراشلا ينعي ي (۱)

 ةردق الو مهل ةدارإ ال دابعلا نإ : نولئاقلا ‹ مهقفاو نمو ةيمهجلا مه : ةيربجلا (۲)

 ضيقن مهو «هلک كلذ لعف ىلع نوروبجم مهو .تاّيهنملا كرت الو تاعاطلا لعف ىلع مهل

 .ةيكدقلا

 دابعلا رمأ دق ىلاعتو كرابت هللا نإ :نولئاقلا .مهقفاو نمو ةلزتعملا مه : ةيردقلا (*)

 ةعاطلا لوصح دعب الإ هيصعي نمم هعيطي نم ملعي الو .هتيصعم نع مهاهنو .هتعاطب

 . ةيربجلا ضيقن مهو .ةيصعملاو

 .(454 صر رظناو

 . ىلوأ اهفذحو .«ىواتفلا» الو . طوطخملا يف تسيل #
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 :©)هصن ام ةرابعلا هذه ىلع هقيلعت يف عنام نب زيزعلادبع

 داملا لار مأ برلل ةرودقم يه له ؛دابعلا لاعفأ يف اوفلتخا سانلا نأ ملعا»

 ظ دل

 es و تاتو هج لاق

 .دبعلل

 برلا ةردق رودقملا يف رثؤملا نإ :هعابتأو يرعشألا لاق كلذكو

 ظ .دبعلا ةردق ”نود

 ا ودا ةافن# فا ( ةيردقلا مهو  ةلزتعملا روهمج لاقو

 هتبثأف ؟هرودقم لثم ىلع ردقي له : اوفلتخاو .دبعلا رودقم نيع ىلع ردقي

 .نويدادغبلا هعابتأو ٌئبعكلا هافنو , مشاه .يبأو « يلع يبأك ؛نويرصبلا

 يهو .ةاصعو نيعيطم اوراص اهب دابعلا لاعفأ :قحلا لهأ لاقو

 اهل لاح ال «تافولخملا قلخب ٌدرفنم هناا. قجلاو + ىلاغت هلل ةقولخيم "

 . هاوس

 .الصأ دبعلا لعف اًوُفنف ,ردقلا تابثإ يف اًوّلغ ةيربجلاف
 سوجم اوناك اذهلو .هللا عم نيقلاخ دابعلا اولعج ردقلا ةافن ةلزتعملاو

TTظ ظ  
 هللاو ءهنذإب قحلا نم هيف الا امل ةنسلا لهأ نينمؤملا هللا ىدهو

 مهقلاخ هللاو ,نولعاف دابعلا :اولاقف « ميقتسم طارص ىلإ ءاشي نم يدهي

 )١( ص) «ةيطساولا» ىلع هقيلعت رظنا ١5( ضايرلاب دشارلا دعس ةعبط نم .

 ) )۲.«نود» :لدب ؛(ال» :دشارلا ةعبط يف

AY 



 [ةيديعولاو ةئجرملا]

 [ءاجرإلا ىنعم]

 .ه .| 004 َنولَمْعَت امو ْمُكَقَلَخ ُهللاوإ» : ىلاعت لاق امك ؛ مهلاعفأ قلاخو

 بهاذمل ذيج ٌصيخلت اهنأل ؛اهصنب ةرابعلا هذه انلقن امنإو
 0 .دابعلا لاعفأو ردقلا يف نيملكتملا

 ّنِم © ةّيديعولا *[نيب] و "”ةئجْرُملا َنيب هللا ديعو باَب يفو)

 ( . (مهريغو ةيردقلا
 ةتسلا لهأ نأ : ينعي ؛خلإ «. . .هللا ديعو باب يفو» : هلوق /ش/

 ال :اولاق نيذلا ةئجرملا نم نيطّرفملا نيب ديعولا باب يف طسو ةعامجلاو
 ناميإلا نأ اومعزو .ةعاط رفكلا عم عفنت ال امك ءٌبنذ ناميإلا عم ٌرضي

 ؛ ءاجرإلا ىلإ ةبسن كلذب اومّسو «هب قطني مل نإو «بلقلاب قيدصتلا دّرجم
 .ناميإلا نع لامعألا اورخأ مهنأل ؛ريخأتلا : يأ

 هنإف ؛ةّلملا نع ُهَّبحاص ُجرخي ٌرفك ىنعملا اذهب ءاجرإلا نأ كش الو

 اذإف «ناكرألاب لمعو « نالا داقتعاو «ناسللاب لوة نم ناميإلا يف دب ال

 ( .ًانمؤم لجرلا نكي مل اهنم ٌدحاو لتخا
 )١( :تافاصلا 95.

 لامعألاو «ناسللاب قطنو «بلقلاب قيدصت ناميإلا :نولئاقلا مه :ةئجرملا (۲)

 مهتالغو .ناسللاب قطنلا دّرجم وه ناميإلا نإ :نولوقي مهنم ةيماّركلاو .ناميإلا نم تسيل

 ناميإلا عم رضي ال :اولاقو .نيتداهشلاب قطني مل نإو .طقف بلقلاب قيدصت وه :نولوقي

 . ةعاط رفكلا عم عفني ال امك «بنذ

 ملو تام اذإ ةريبكلا بكترم نأو .ديعولا ذافنإب نولوقي ةيردق مه :ةيديعولا (۳)

 فلخبي ال وهو :باذغلاو رانلاب نيصاعلا دعو هللا "نإ ءاولاقو“ .راثلا' يف دلخم وهف بقي

 ! .داعيملا

 . طوطخملا نم ةدايز #
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 يبأك ؛ةفوكلا لهأ نم ةمئألا ضعب ىلإ بسن يذلا ءاجرإلا امأو

 كلذ عم مهنكلو «ناميإلا نم تسيل لامعألا نإ : مهلوق وهو «هريغو ةفينح
 مث انلاب رئابكلا لهأ نم بّذعي نم بدعي هللا نأ ىلع ةنسلا لهأ نوقفاوي

 يقطن نم ناميإلا يف دب ال هنأ ىلعو ءاهريغو ةعافشلاب اهنم مهجرخي
 ؛ باقعلاو ّمذلا اهكرات ٌقحتسي ةبجاو ةضورفملا لامعألا نأ ىلعو «ناسللاب

 مهجارخإل ؛ًاعَدَتبم الطاب ًالوق ناك نإو ًارفك سيل ءاجرإلا نم عونلا اذهف

 | ظ .ناميإلا نع لامعألا

 بدعي نأ ًالقع هيلع بجي هللا نأب نولئاقلا مهف ؛ةيديعولا امأو
 بتي ملو ةريبك ىلع تام نمف . عيطملا بيثي نأ هيلع بجي امك ؛ يصاعلا

 باتكلل ٌفلاخم ّلطاب مهبهذمو «هل هللا َرْفْعَي نأ مهدنع زوجي ال اهنم

 ْ ا : ىلاعت لاق ؛ ةنسلاو

 . (0هءاَشَي ّنَمِل كلذ َنوُد اَم ٌرْفغَيو هب كرسي نأ رفعي ال هللا نإ
 . رانلا نم نيدحوملا ةاصع جورخ يف ثيداحألا تضافتسا دقو

 ش ش 0 و

 نيبو ةئجرملا نم ديعولا ةافن نيب ًطسو ةعامجلاو ةنسلا لهأ بهذمف
 هللا ىلإ ضوفم هرمأف ؛ مهدنع ةريبك ىلع تام نّمف «ةّيردقلا نم هيبجوم

 قالا ألا هيلع تل دايك و ع انفع ءا نرو .«ةيقاغ داش نأ

 زال[ وم ےک ا دولت هليل ةنإق و انهي ةيقاع اذن
 . ةنجلا لخديو

 )١( :ءاسنلا ٤۸ و۱۱٩ .
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 "هر ورسخلا ن نين ٍنيدلاو ناميإلا اتا باب يفو) [ةيرورحلا]

 . (”ةّيمهَجلاو ةئجُْملا َنْييو .00ةزعْغُملاو
 ءامسألا ةلأسم تناك . خلإ «. . .ناميإلا ةافننأ باب يفو» : هلوق /شر/

 ءةفلتخملا فئاوطلا نيب مالسإلا يف عازنلا هيف عقو ام لوأ نم ماكحألاو

 هللا يضر ةيواعمو يلع نيب ترج يتلا بورحلاو ةيسايسلا ثادحألل ناكو

 ةضفارلاو توا زوهظ نم EOS يف امهنع

 . عازنلا كلذ ريتك رنا ةيردقلاو

 .رفاكو «ملسمو «نمؤم :لثم ؛نيدلا ءامسأ انه ءامسألاب دارملاو

 . خلإ . . . قسافو

 . ةرخآلاو ايندلا يف اهباحصأ ماكحأ ماكحألاب دارملاو

 نالا تما حتي ال هنأ ىلإ اربد ةلزتعملاو ةيزورخلا جراوخلاق'

 عيمج بنتجاو «تابجاولا عيمجب ماقو «هناسلب ٌرقأو «هنانجب قّدص نم الإ

 فلا وب قافتابنيؤم ىمسي ال مهدنع كلا تكتف نئابكلا

 ؟ال وأ ًارفاک ىّمسي له :ارفادخجا کلو

I O RE جراوخلاف 

 لبق امنيح هنع هللا يضر يلع ىلع اوجرخ نيذلا جراوخلا مه : ةيرورحلا )١(

 Ss Sa اوعمتجاو ءاولزنف «هنع هللا يضر ةيواعم نيبو هنيب ميكحتلا

 .اهيلإ ةبسن كلذب اومُسو «- اهنم نيليم ىلع

 .(97 ص) مهب فيرعتلا قبس (۲)

 ١88(. ص) مهب فيرعتلا قبس (۳)

 . طوطخملا يف تسيل #

 لحل



 :رافكلا نم نولحتسي اه مهتم اولختشاو ءامهباحصأو ةنواعمو
 لخدي ملو ناميإلا نم جرخ ةريبكلا بكترم نإ :اولاقف ؛ ةلزتعملا 50

 اهيلع ماق يتلا لوصألا دحأ اذهو «نيتلزنملا نيب ةلزنمب وهف ؛رفكلا يف

 . لازتعالا بهذم

 4 ءاهنم بتي ملو ةریک ىلع تام ن نأ ىلع ضيأ ناقيرفلا 0

 ۰ .رانلا يف دّلخم

 : نيرمأ يف امهنيب قافتالا عقوف

 . ةريبكلا بكترم نع ناميإلا يفن-١

 .رافكلا عم رانلا يف هدولخ - ۲

 : نيعضوم يف ًاضيأ فالخلا عقوو

 .ًارفاك هتيمست .: امهدحأ

 يويندلا مكحلا وهو «هلامو همد لالختسا : يناثلاو
 ناميإلا عم ٌرضي ال هنأ وهو «مهبهذم نايب قبس دقف ؛ةئجرملا امأو

 لوخد قحتسي الو ءناميإلا لماك ٌنمْؤم مهدنع ةريبكلا بكترمف «ةيصعم
 ۰ .رانلا

NREيسود دبر اسوا  O 

 بكتزا ام ردقب هناميإ نم صقن دق «ناميإلا ضقان نمم مهدنع ةريبكلا

 نولوقي الو « ةلزتعملاو جراوخلاك ؛ ًالصأ ناميإلا هنع نوفني الف ,ةيصعم نم

 دق هنأ مهدنع ةرخآلا يف همكحو .ةيمهجلاو ةئجرملاك ؛ناميإلا لماك هنأب

 مث «هتيصعم ردقب هبذعي وأ ءءادتبا ةنجلا لخديف هنع لجو زع هللا وفعي

 لوقي نَم نيب طسو ًاضيأ مكحلا اذهو «قبس امك ةنجلا هلخديو هجرخي
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 [ةضفارلا]

 .ًاباقع ةيصعملا ىلع قحتسي ال هنإ :لوقي نّم نيبو «رانلا يف هدولخب

 1 0 o ا مي ت @ 5 ٤

 ٠ ةضفارلا] نيب هلك هللا لوسر باحصا يفو)

 . (” جراوخلا“*[نيب]و

 ةضفارلا نأ فورعملا . خلإ «. . . هللا لوسر باحصأ يفو» : هلوق/ش /

 امبرو «مهنونعليو «مهنع هللا يضر ةباحصلا نوبسي هللا مهحبق -

 ةباحصلا نم ريثكل مهبس عم مهنم ةيبلاغلاو «مهضعب اورّمك وأ مهورْفك
 .ةيهلإلا مهيف نودقتعيو .هدالوأو ٌيلع يف نولغي  ءافلخلاو

 بس نب هللادبع ةماعزب هنع هللا يضر يلع ةايح يف ءالؤه رهظ دقو

 نم دوهيلا داك امك ؛هلهأو مالسإلل ديكي نأ دارأو ملسأو ًاًيدوهي ناك يذلا

 . مهتنتف ءافطإل رانلاب يلع مهقّرح دقو ءاهلهأ ىلع اهودسفأو ةينارصنلل لبق

 : هلوق كلذ يف هنع يورو

 ارك رفا َرمألا ُتْيََراَمَل

 ارَبنق َتْوَعَدو يران تفحلا

 امل نيسحلا نب يلع نب ديز اوضفر نيذلا ةعيشلا قرف ةالغ نم مه :ةضفاّرلا )١(

 . لبق نم هدج اولذخ امك ةفوكلاب هولذخف ءرمعو ركب ابأ نوت
 .ةيرورحلا مهو ١74(., ص) مهب فيرعتلا قبس (۲)

 . «ىواتفلا» يف اذكو .«ضفاورلا» : طوطخملا يف *

 ۰ . طوطخملا نم ةدايز *#

 ربخو ء(١۲۷ / )١7 «حتفلا» يف رجح نبا ظفاحلا هنّسح دنسب ربخلا اذه درو (۳)

 ْ :لاق «ةمركع نع «يراخبلا حيحص» يف تباث قارحإلا
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 نمو ةيواعمو ًايلع اورفكف «ضفاورلا ءالؤُه اولباق دقف ؛ جراوخلا امأو

 . مهلاومأو مهءامد اولحتساو «مهولتاقو «ةباحصلا نم امهعم

 ةا لما فقوم) ريصقتو ءالؤه ٌولغ نيب ًأطسو اوناكف ؛ةعامجلاو ةنسلا لهأ امأو

 لمكأ مهنأو «مهيبن باحصأ لضفب فارتعالا ىلإ هللا مهادهو «كئلوأ

 ملو «مهيف اولغي مل مهنكلو ءةمكحو ًاملعو ًامالسإو ًاناميإ ةمألا هذه

 نسحو مهتقباس ميظعل مهوبحأو «مهقوقحب اوماق لب , مهتمصع اودقتعي

 . يم هللا لوسر عم مهداهجو مالسإلا ةرصن يف مهئالب

 ربخأ امب ٌلاميإلا هللاب ناميإلا نم ُهَنْرَكَذ اميف َلَخَد دقو : ٌلْصَف
 متع م

 هنا نم ؛ ةّمألا فلس هيلع َعَمْجأو هلوُسَر ْنَع رتاوتو «هباتك يف هب هللا
 و-

 ةناحبس وهو «هقلخ ىلع ىلع ير ىلع .. هتاوامس قوف هناحبس

 تنك ول :لاقف «سابع نبا كلذ غلبف « مهقرحأف .ةقدانزب هنع هللا يضر يلع يتأ»

 هللا لوسر لوقل ؛مهتلتقلو ء(هللا باذعب اوبد ال) : ل هللا لوسر يهنل ؛ مهقرحأ مل انأ
 : باب / نيدترملا ةباتتسا : باتك) AY)» / ۱۲( «حتفلا» . ((هولتقاف هنيد لّدب نم) : لك

 . (مهتباتتساو ةدترملاو دترملا مكح

 . مهريغو هيئانسلاو «يذمرتلاو «دواد وبأ : كلذ ىور نممو

 ردص يف ةنتفلا ثادحإ يف هرثأو ابس نب هللادبع» باتك يف ًامّيق ًاثحب كلذ يف رظناو

 .ةدوعلا ناميلسل 7١4( ص) «مالسإإلا

 يف اهدجو هنإ :لاقو ءءاتفإلا ةعبط يف يراصنألا اهتبثأ يتلا يه ةظفللا هذه )١(

 يهو( ص) هتعبط يف شيواشلا ريهز كلذك اهتبثأو «ةيطساولا ةديقعلا نم خسن ةدع

 ءءاتفإلاو «ةيمالسإلا ةعماجلا ةعبط يف ةتبثملا «نئاب» ةملك لدن .«ىواتفلا» يف ةتبشملا

 E gE در ‹فيرشلا هللادبع : قيلعتب ةبيط راد ةعبطو

۹۴۳ 

 نم ةعامجلاو

 [ةباحصلا

 ةفص تابثإ]

 ىلع ءاوتسالا

 [شرعلا



 : هلْوَق يف كلذ َنيب ْعَمَج اَمَك ؛نوُلماَع مهام ُمَلْعَي ءاوُناَك امنيا ْمُهعم
 ىلع ىَوَتْسا من مايا ةّتس يف ضْرألاو ِتاواَمَّسلا َقَلَح يذلا وه

 ا حي امو ىضرالا يف علان قلب يقرا
 .©74(ٌريِصَب َنولَمْعَت اَمِب ُهللاو منك امنيا مُكَعَم وهو اهيف ُّجَرْعَي امو

 اذه ّنِإف ؛قلَخلاب طلَْخُم هنأ 4مُكَعَم وهو : هلْوَق ىتْعَم سیلو

 فالخو «ةّمألا ٌفْلَس هيلع َعَمْجَأ ام فالخ وُهو] هللا بجو ال

 رْغصَأ نم هللا تايآ ْنِم ٌةيآ ٌرُمَقلا لب *[َقْلَخلا هيلع هللا َرَطَف اَم

 ريغو رفاسملا عم وهو ءاَمَّسلا يف َعوضوَم وهو «هتاقولخَم

 . ناك امنُيَأ رفاسُملا

 .مهيلع ٌنمْيَهُم هقّلَخ ىلع ٌبيقر «هشْرَع قوف ُهَناحْبّس وُهو
 م 2 @ 6 3 3 و ت م

 & ا “0 و 5 ج < و 0

 هناو شررَعلا قوف هنا نم هللا هركذ يذلا مالكلا اذه لكو
 و ع م 5 2 o 2, مه دس 1 50 8 2
 نع ناصي نكلو .بفيرحت ىلإ جاتحي ال .هتقيقح ىلع قح انعم

 )١( :ديدحلا ٤ .

 . (ههجوت الد : ةيمالسإلا ةعماجلا ةعبط يف (۲)

 شيواشلا يتعبط يفو «ىواتفلا» يف ًاضيأ ةبثم يفو .طوطخملا نم ةدايز *

 . ةحورشملا ةعبطلا يف تسيل اهنكلو .فيرشلاو

 ش . «یواتفلا» ىف اذكو .«مهيلإ» : طوطخملا يف ##
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 نأ ؛ءامّسلا يف» :هلوق َرهاظ نأ َّنَطُي نأ لني ؛ةبذاكلا نونا

 َنإف ؛ِنامْيإلاو مّلعلا لها عامجإب ٌلطاب اذهو و

 تاواَمَّسلا كسْمُي َوُهو 2 ضرألاو تاواَمُّسلا فرك 5 دق هللا

 ,هنذإب الإ ؛ ضْرَألا ىلع م َمَقَت نأ ءامَّسلا ُكِسْمُيو الور نأ ضرألاو

 . (هرمأب ضْألاو املا موقت 9 هتایا نمو

 فلؤملا حرص . خلإ «. . . ناميإلا نم هانركذ اميف لخد دقو» : هلوق/ش/

 هللا ربخأ امك ؛ هقلخ نم ًانئاب هشرع ىلع هئاوتساو ىلاعت هللا ولع ةلأسمب انه

 هيلع عمجأ امكو «هلوسر نع كلذب ربخلا رتاوت امكو «هباتك يف كلذ نع

 هركذ نأ قبس ام كلذب ًادكؤم «ًاناميإو ًاملع اهلمكأ مه نيذلا ةمألا فلس

 ةلزتعملاو ةيمهجلا نم كلذ رکنا نَم ىلع ريكنلا ًادّدشمو «ددصلا اذه يف

 . ةرعاشألا نم مهعبت نمو

 ناف .هقلخ نم هبرقو هتّيعم يفاني ال هشرع ىلع اا نأ سون

 لا وخلا طلا هام نمل علا

 عم وهو ءءامسلا يف عوضوم وه يذلا رمقلاب ًالثم كلذل برضو

 ةبسنلاب اذه زاج اذإف «هرون لاصتاو هروهظب ؛ناك امنيأ هريغو رفاسملا
 ريبخلا فيطللا ىلإ ةبسنلاب زوجي الفأ ؛هللا تاقولخم رغصأ نم وهو ءرمقلل
 مهعمسي «مهيلع علطم ٌديهش وه يذلاو «ةردقو ًاملع هدابعب طاحأ يذلا

 شرعلا نم هضرأو هتاوامس هلك ملاعلا لب «مهاوجنو مهرس ملعيو «مهاريو
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 نمل زوجي الفأ ؛اندحأ دي ىف ©”ةقدنب هنأك ؛هناحبس هيدي نيب هلك شرفلا ىلإ

 قوف مهنم ًانئاب مهيلع ًايلاع هنوك عم هقلخ عم هنإ :لاقي نأ هنأش اذه

 ! ؟هشرع

 كلذ نأ تاغا « هنو نامت ىلع نمت لك نالا بجي لب
 ٍناعم ىلع لمحُي وأ «كلذ مهف ءاسُب نأ ريغ نم «هتقيقح ىلع ٌّقح هلك

 امك ؛جازتمالاو طالتخالا ةّيعم 4ْمُكَعَم َوُهَوِظ : هلوق نم مهمي نأك ؛ةدساف

 واح ٌفرظ ءامسلا نأ «ءامّسلا يف» : هلوق نم مهفي وأ !(ةّيلولحلا همعزي [ةيولحلا

 يذلا وهو !؟ًاعيمج ضرألاو تاوامسلا هّيسرك عسو دقو فيك !هب ٌطيحم هل

 ! ؟هنذإب الإ ضرألا ىلع عقت نأ ءامسلا كسمي

 . "[هقلخ نم] بيرق هناب ناميإلا كلذ يف لخد دقو :لصف) 0 0 ماب 2 2 ه5 28 "0 ف ترق تابثإ

 2 د ل هے ني قو يف نا يا مام مراس 8 7:
 ينع يدابع كلاس اذإوه»: : هلوق يف كلذ نيب عمج امك ؛ بيحم

 راو هد لک 7 56 9 5 ه2
 ىلإ برقا هنوعدت يذلا نإ» : للك هلوقو ,2ةيآلا ¢. : :ابیرف ينإف

 عبسلا نوضرألاو عبسلا تاوامسلا ام» :لاق هنأ هللا نضر سابع نبا نع كد 3

 ص) «ةيواحطلا حرش» :رظنا .«مكدحأ دي يف ةلدرخك الإ نمحرلا دي يف نهنيب امو نهيف امو

 1 ش . 1
 ىلاعت - مهنايعأب صاخشأ يف لح ىلاعت هللا نإ :اولاق نيذلا مه :ةيلولحلا (۲)

 .ةهبشملا ةالغ نم مهو «- نولوقي امع هللا

 يل اوبيجَتْسَيْلَف ناعَد اذإ عادلا ةو ُبْيِجَأ . . .» :ةيآلا ةمتتو ء١1۱۸ :ةرقبلا (۳)

 . 4 َنودْشْرَي مُهّلعل يب اونمْؤُيَو
 . «ىواتفلا» يف ةتبثم .طوطخملا نم ةدايز #

۱۹٩ 



 - و ه2 ع

 . )0( هتلحار قع نم مكدحا

o2 o0 Kî: 4ٌ ۳ 
 EE 5 و 3

 نم ركذ ام يفاني ال هتيعمو هبرق نم ةنسلاو باتكلا يف ركذ امو

 5 0 5 1 ه كار 0 ا 20 7 ع وع

 وهو .هتوعن عيمج يف ٌءيش هلثمك سيل هناحبس هنإف ؛ هتيقوفو هولع

 ٌ ١ كاملا ق لم ي ر
 . (هولع يف بيرق .هوند يف يلع

 امب ناميإلا بجي .خلإ ).. . ناميإلا ©” كلذ يف لخد دقو» : هلوق/ش/

 هوعدي نمم ٌبيرق هناحبس وهف .ٌبيجم ٌبيرق هنأ نم هسفن هب هللا فصو
 وهف .ءاش فيكو ءاش ىتم هءاعد بيجيو «هاوجنو هءاعد عمسي « هيجانيو

 : ىلاعت لاق امك ؛ةطاحإلاو ملعلا برق ٌبيرق ىلاعت

 نم هيلإ ُبَرْقَأ نحب هس هب سوسو ام ُمَلعَتو َناَسْنإلا اّ ُدقَلَو
 ۰ .04ديرولا لبح

 هبرق نم ةنسلاو باتكلا يف ركذ ام نيب اللصأ ةافانم ال هنأ نّيبتي اذهبو

 . هتيقوفو ىلاعت هولع نم امهيف ام نيبو هتّيعمو ىلاعت

 يف ٌءيش هلثمك سيل «هناحبس هب قيلي ام ىلع هل توعن اهلك هذهف
00 ْ 

 سمكا ء هللا مالك :َنآرقلا ناب ٌناميإلا هبتكو هللاب ناميإلا نمو)

 )١( ص) هجيرخت قبس ۱۲۰(.

 ) )۲.هللاب ناميإلا : يأ
.3 5:35 
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 2: E £ 5 م گرہ و ەت يه ع
 ملكت هللا ناو .دوعي هيلإو ادب هنم .قولخم ريغ .لزنم

 2 022 ەگ ص ماع 2 2 22

 هللا مالك وه يب دمحم ىلع هلّرنا يذلا نارقلا اذه ناو ,ةقيقح

 لب «ٌةَرابع وأ هللا مالك نع ٌةياكح ناب لوقلا ٌقالطإ زوجي الو

 َنوكي نأ نع كلذب رخي مل ؛بفجاصملا يف ُهوُبَتَك وأ ساتلا هار اذإ

 ُهَلاق ْنَم ىلإ ةقيقح ُفاَضُي امْنِإ َمالكلا نِإف ةقيقَح ىلاعت هللا مالك

 ظ ..ًايّدؤُم ًاغّلَبُم ُهلاق نَم ىلإ ال .ًائدتَيُم

 نود فورخلا هللا مالك سيل ‹ هيناعمو :ةفورُخ ؛ هللا مالك وهو

 .(فورحلا َنوُد ّيناعملا الو «يناعملا

 ناميإلا فنصملا لعج . خلإ « . . . هبتكو هللاب ناميإلا نمو» : هلوق /ش /

 متي الف «هتافص نم ٌةفص هنأل ؛ هللاب ناميإلا يف ًالخاد هللا مالك نآرقلا نأب
 هللاو «مّلكتملل ًةفص الإ نوكي ال مالكلا ذإ ءاهب الإ هناحبس هب ناميإلا

 ؟ ملكتي لازي الو لري مل هنأو داش ىتم هاش اب ملكتم ةنآب فوضرم ةناحبس

 ٍءيش دعب ًائيش عقت لازت ال هداحآ تناك نإو ميدق همالك عون نأ ىنعمب

 نم يه ؛هللا مالك نآرقلا :انلوق يف ةفاضإلا نإ ساف القذف

 ملكت هنأو «هناحبس برلا ةفص نارقلا نأ ديفتف .فوصوملل ةفصلا ةفاضإ
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 . هسفن توصب «هيناعمو هظافلأب ةقيقح هب

 ىلع ةيرفلا مظعأ دقف ؛ةلزتعملا نم قولخم نآرقلا نأ معز نمف

 اهنا ناكر يولل هو احح وللا رع هللا مالك ىفنو «هللا

 . مالكلل قلاخ ىنعمب مّلكتم اهيف سيلف «ةغللا ىلع ًاينجتم

 هلوقت امك ؛هللا مالك نع ةياكح اننيب ةزجعرسلا نارقلا نأ معز نمو

 لوق فصنب لاق دقف ؛ةيرعشألا هلوقت امك ؛هنع ةرابع هنأ وأ ءةيبالكلا

 «ةقولخم ظافلألا لعجف « يناعملاو ظافلألا نيب قرف ثيح «ةلزتعملا

 مهلوق يف ىراصنلا ىهاض هنأ امك فقل فيلا نع ةرابع يناعملاو

 هيلع نع هيلع وهون عيوساتلا يف - ةملكلا وهو  توهاللا لولحب

 ظافلألا هذه يف ةميدقلا ةفصلا يه يتلا يناعملا لولحب لاق ذإ  مالسلا

 .اهل ًاتوسان ظافلألا لعجف .ةقولخملا

 وأ فحاصملا يف هانبتك امهمف «فّرصت ثيح هللا مالك نارقلاو

 لا نأل ؛هللا مالك نوكي نأ نع كلذب جرخي مل ؛ةنسلألاب هانولت

 .ًايدؤم اعلم هلاق نم ىلإ ال اكديم لاق نم ىلإ فاضي امتإ ب فصلا لاق

 ىنعي ؛ءدبلا نم وهف ؛ «دوعي هيلإو أدب هنم» :فلسلا لوق ىنعم امأو

 نم نوكي نأ لمتحيو بريغ ع ادعي مل هل ل هللا نأ

 رهظي مل .هنم رهظو هب مّلكت يذلا وه هنأ : ينعي ؛روهظلا : ىنعمب ؛وُدُبلا

 | . هريغ نم

 هب مئاقلا هفصو هنأل اولا عجري : يأ ؛ «دوعي هيلإ» : ىنعمو

 ؛رودصلاو فحاصملا نم عفري نيح «نامزلا رخآ يف هيلإ دوعي هانعم : ليقو
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 . ()ةعاسلا طارشأ ىف درو امك

 ؛بتكلاب ناميإلا يف الخاد هللا مالك نآرقلا نأب ناميإلا نوك امأو

 اهب ملكت هللا نأب دبعلا ناميإ يضتقي ًاحيحص ًاناميإ اهب ناميإلا نإف

 ملكت يذلا وهف «هريغ مالك ال وه همالك ًاعيمج اهنأو ءاهيناعمو اهظافلأب

 .نيبم ّيبرع ناسلب نارقلابو «ةينايرسلاب ليجنإلابو «ةيناربعلاب ةاروتلاب

 هتكئالمبو هتكبو هب ناميإلا نم ُهانْرَكَّذ اميف ًاضيأ لحد ْدَقو)

 امك ْمهِراصبأب ًانايع ةمايقلا موي َُنْوَرَي نينمؤملا لأب ٌناميإلا : هِلسْرِبو
 دبل ةليل َرَمَقلا َنْوَرَي امكو ءٌباحس *[اهب] سيل ًاوحص َسْمّشلا َنْوَرَي

 . هتيؤر يف نوماضي ال

 ' )٤ / ٤۷۳ (كردتسملا» يف مكاحلاو ١44(.« / ۲) هجام نبا هاور امل ريشي (۱)

 ٠ :ًاعوفرم ناميلا نب ةفيذح نع ؛(046و

 كسن الو ةالص الو مايص ام ىرذي ال ىتح «بوثلا يشو سردي امك مالسإلا ا

 . ىقبتو «ةيآ هنم ضرألا يف ىقبي الف ةليل يف لجو زع هللا باتك ىلع ىرسْيْلو ,ةقدص الو
 هلِإ ال) : ةملكلا هذه ىلع انءابآ انكردأ : نولوقي ؛زوجعلاو «ريبكلا خيشلا : سانلا نم فئاوط

 . ينابلألاو يبهذلا هقفاوو «مكاحلا هححص ؛«اهلوقن نحنف ؛ (هللا الإ

 . (۸۷) «ةحيحصلا ةلسلسلا» :رظنا

 . هشقن : بوثلا يشوو .ضرقني : ينعي ؛ سرديو

 : ثيدحلا ىلع ًاقيلعت ينابلألا لاق

 نوكتو ءاهعيمج ةيضرألا ةركلا ىلع مالسإلا رطيسي نأ دعب الإ ًاعطق نوكي ال كلذو»

 . «ايلعلا يه هتملك

 .«ىواتفلا» يف اذكو .«اهنود» : طوطخملا يف #
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 نو نكن

 فقوملا لهأ ةيؤر] لوخد دعب هنوري 4 . ةمايقلا تاصرع يف مهو هناخبس هنوري

 0 . (ىلاعت هللا ٌءاَشَي امك ؛ نجلا

 ىلع مالكلا مدقت . خلإ «. . .هانركذ اميف ًاضيأ لخد دقو» :هلوق/ش/

 تايآلا كلذ ىلع تلد امك ؛ةنجلا يف لجو زع مهبرل نينمؤملا ةيؤر

 . اهيف مالكلا ةداعإ ىلإ انب ةجاح الف ,ةحيرصلا ثيداحألاو

 نأ مهوي دق «ةمايقلا تاصرع يف مهو هناحبس هنوری» : : هلوق نأ ريغ

 لهأ عيمجل ةماع اهنأ قحلا نكلو «نينمؤملاب اخ اشا ةيؤرلا هذه

 هلوق هيلع لدي امك ؛(0مهنيب ءاضقلا لصفل برلا ءيجي نيح .فقوملا

 . ةيآلا 04 ماَمَعلا نم لّلُظ يف هللا مهتا ْنأ لإ َنوُرظْنَي لَه : ىلاعت

 . هيف ءانب ال عساو عضوم لك يهو يسع : تاصرعلاو

 ةنتفب ناميإلا] يلا ب ربحا لب ناميإلا رخآلا مويلاب ناميإلا نمو : : لصف)

 6-5 ربقلا باذعبو بقا ةئتفب َنونم ويف .«توملا دعب نوكَي امم. دلع

 :ةفيغلو

  aند 2 20 و <2 0 0 3 9

 لاقیف مهروبق ىف *[نونختمي] سانلا ناف ؛ةنتفلا اماف

 )١( نم مهبر رافكلا ةيؤر يف نيرحبلا لهأل مالسإلا خيش ةلاسر :رظنا »النجموع« 
 ةميظع ةيوبرت دئاوف ةلاسرلا يفو هللا همحر خيشلا اهيف لّصف دقف «(6017- عمه / 5و .

 «رصبلاب ىلاعت هللا ةيؤر ىلع رثآلاو نآرقلا ةلالد» باتك نم ثلاثلا لصفلا رظناو

 . يمورلا زيزعلا دبع ذاتسألل
 ) )۲:ةرقبلا ۲٠۰ .

 . «ىواتفلا» يف اذكو «نونتفي» : طوطخملا يف *

۲۰1 



 0 م r هس عَ

 ؟ كيبن *[نم] و ؟كنيد امو ؟كبر نم : لجرلل
 6م 5 5 3 o َي رس ر 3 ت و 2

 ىفو ايندلا ةايحلا ىف تباثلا لوقلاب اونما نيذلا هللا تبثيف

 م 00

e DKر ا 0 0 ر 00  
 دايم دمحمو «ینید مالسإلاو ,**[هللا يبد] : نمؤملا لوقيف .ةرخآلا

 ر 2 هَ 2 م و م ےگ
 سانلا كثتعمس ‹«یردا ال هاه هاه :لوقيف ؛باترملا اماو

 2 2 م8 0-52 7-0 ق 2 2 هَ

 اهعَمْسَي ةحيص حيصيف .ٍديدَح نم ةبررمب برضيف .هتلقف ائيش نولوقي
 2 ر ۾ 0 رک یک 22

 . (')قعصل ؛ناسنإلا اهعمس ولو .ناسنإلا الإ ؛ءيش لك

 0 > of ES 05 2 تا 5 اء وح و

 موقت نا ىلإ (بتاذع امإاو ميعن امإ ةنتفلا هذه دعب مل

 . (داسجألا ىلإ حاورألا داعتف «ىربكلا ةَمايقلا

 مويلاب ناميإلا ناك اذإ . خلإ «. . .رخآلا مويلاب ناميإلا نمو» : هلوق /ش/

 أمات اناميإ هب ناميإلا نإف ؛ناميإلا اهيلع موقي يتلا ةتسلا ناكرألا دحأ رخآلا

 . بيغلا رومأ نم ةي ٌئيبنلا هب ربخأ ام لكب دبعلا نمآ اذإ الإ ققحتي ال الماك

 . تؤملا دعب نوكت يتلا

 )١( (ربقلا باذع يف ءاج ام : باب) ءزئانجلا يف يراخبلا هاور امل ريشي )۳ / 77

 - (رانلاو ةنجلا نم تيملا دعقم ضرع :باب) «ةنجلا يف ملسمو «(حتف )/ا١ / ۲٠۸ -

 ؛دمحأ مامإلاو ,(ةدغوبأ - ۱۹۷ / 5) (رفاكلا ةلأسم : باب) ءزئانجلا يف يئاسنلاو ؛.(يوون

 ةفلتخم ظافلأب . .

 وهو « حيحصلا وه هتبثأ يذلاو .«ام» : ةيمالسإلا ةعماجلاو ءاتفإلا ةعبط يف *

  .«ىواتفلا» و طوطخملا يف تبثملا

 . «یواتفلا» يف اذكو 2( يبر هللا» : طوطخملا يف ##

۰۲ 



 هيلع هللا تاولص قداصلا اهب ربخأ ةنكمم ٌرومأ اهنأ كلذ يف طباضلاو

 «ربخأ امك هعوقوب ناميإلا بجي قداصلا هب ربخأ نكمم لكو «هلآو همالسو

 a .لوسرلا ربخ نم الإ دافتست ال رومألا هذه نإف

 .هلك كلذب

 هذه نوركنيف ؛ةلزتعملاو ةفسالفلا نم داحلإلاو قورملا لهأ امأو

 «نازيملاو «طارصلاو «هباذعو «ربقلا ميعن نمو «ربقلا لاؤس نم ؛رومألا

 لوألا مكاحلا وه ميد لقعلاو «لقعلاب تبثت تبثت مل اهنأ ىوعدب ؛كلذ ريغو

 ةدراولا ثيداحألا نود مهو «هقيرط نع الإ ءيشب ناميإلا زوجي ال يذلا

 امأو ءداقتعالا باب يف لبقت ال داحآ ثيداحأ اهنأ ىوعدب رومألا هذه يف

 .اهيناعم نع اهفرصي امب اهنولوؤيف تايآلا
 اشا فا يتلا ةنتفلاب : يأ ؛ يف ىنعم ىلع «ربقلا ةنتفب» : هلوق يف ةفاضإلاو

 .ربقلا يف نوكت
 راضوألا نم ها ا ىلع هوحنو بهذلا عضو ةنتفلا لصأو

 . ناحتمالاو رابتخالا يف تنا مث «ةبيرغلا رصانعلاو

 ىف بذع) :نوعرف لآ ىح يف ىلاعت هلوق هيلع لديف ؛هميعنو ربقلا باذع امأو

 اًممإ# :حون موق نع هناحبس هلوقو ء4 ًايشَعو َاَوُدُع اهْيَلَع َنوُصَرْعي راثلا»

 امإ ربقلا» : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقو .2أران اولخذاف اوُقرغأ مهتائيطخ

 ا لالا نقع موا ا ار ةضور

 ) )۲:حون ۲٣ .
 = يمثيهلا لاق «(ةفحت - 7١ / ۷) ةمايقلا ةفص يف يذمرتلا هاور .(فيعض) (۳)

۳ 



 مايقب ناميإلا]

 [ةمايقلا

 ؛ ةبرإ :ًاضيأ اهل لاقيو «ةريبكلا ةقرطملا :- فيفختلاب - ةبررملاو
 .ديدشتلاو ةزمهلاب

 ناسل ىلعو «هباتک يف اهب هللا َرّبْخَأ يتلا ٌةَمايقلا موقت
 ل 1

 . قرعلا ْمُهُمجْليو سمسا مهم
 يزاوَم ْتَُقت نمف ءدابعلا ُلامأ اهب نرو «ٌنيزاَوملا بصق

 وربح َنيذّلا كتلوأف يرام ْتنَح نمو . وحلا ْمُه كدلوأت
 ومع

 . 74 نودلاخ م منهج يف يا

KFهنيميب هباتک ٌدخاف ٠ لامعألا فئاحص يهو ُنيواَوَدلا رشنت  › 

 لکو : ىلاعتو ُهَئاحِبُس لاق امک ؛هرهظ ِءارَو ْنِم وَ هلامشب ُهَباتك ٌدخآو

 نب بويأ نب دمحم هيفو ««طسوألا» يف يناربطلا هاور» :(45 / ") «دئاوزلا عمجم» يف

 .ه.أ .«فيعض وهو ديوس

 نم يذمرتلا هاور» :(591 مقر) ( ف «فاشكلا جيرخت» يف رجح نبا لاقو

 ه .أ (فيعض وهو ( ديعس يبا ثيدح

 .(3037 / )١ «ءايحإلا جيرخت» اا هخيش هلبق نم هفعض دقو

 ء(۸١۷ مقر ۳٠۲ ص) «ةنسحلا دصاقملا» يف يواخسلا نم 51 هدانسإ فعضو

 ٠ .(؟5١ ص) «تاعوضوملا ةركذت» يف يدنهلاو

 عماج» يف طوؤانرألاو )١71(« «عماجلا فيعض» يف ينابلألا هفّعض ثيدحلاو

 .(8595) (لوصألا

 )١( :نونمؤملا ٠١7 و٠١٣۳ .



 . ًاروُشنَم هام اباتك ةمايقلا موي هَل ٌجرْخُنو هقْنُع يف ُهَرِئاط ُهاَْمَْلا ِناَسْنِإ

 .00«أييبح كِل مولا كقت یک كات أرق
 اذهو .ىربكلا ةمايقلا : ينعي ؛ خلإ «. . . ةمايقلا موقتو» : هلوق /ش/

 دنع نوكت يتلا ىرغصلا ةمايقلا نع هب زرتحا «.صيصختلل فصولا
 ظ :ربخلا يف امك ؛توملا

 .(2(هتمايق تماق دقف تام نم»

 روصلا يف خفتلا) هيلع ليفارسإ رمأ ؛ايندلا هذه ءاضقناب نذأ اذإ لجو زع هللا نأ كلذو

 تاوامسلا يف نَم لك ٌقَعَصيَف « ىلوألا ةخفنلا روصلا يف خفني نأ مالسلا

 لابجلاو ءازرج اديعص ضرألا حبصتو «هللا ءاش نم الإ ضرألا يف نمو

 يتروس يف اميس ال «هباتک يف هب هللا ربخأ ام لك ثدحيو اليهم ًابيثك

 .ايندلا مايأ رخاوه اذهو .راطفنالاو ريوكتلا

 تبنيف ءًاموي نيعبرأ لاجرلا ٌينمك ًارطم رطختف «ءامسلا هللا رمأي مث

 . او۳ : ءارسإإلا )1(

 نبال هازعو «(54 / 4) «ءايحإلا جيرخت» يف يقارعلا هفعض . (ًاعوفرم فيعض) (۲)
 نن ثيدح نم .«توملا» باتك يف ايندلا ا

 )١١55(. «ةفيعضلا ةلسلسلا» ىف ىنابلألا هقفاوو

 ١78(: ص) «ةفيحصلا ضييبت» فلؤم لاقو

 :نولوقي» :لاق ؛ةريغملا نع (۸4 / ۲) «ءامسألاو ىنكلا يف يبالودلا ىور»

 .ه .أ .«نسح هدانسإو .(هتوم مكدحأ ةمايق امنإو «ةمايقلا .ةمايقلا

 :لاق هنأ ۳۲١( / ه) «ةيلحلا» يف زيزعلا دبع نب رمع نع ةياور ركذ مث
 . (هتمايق تماق دقف ؛ هتينم هتفاو نم هنإف»

 . هدانسإ حححصو



 َبِجَع الإ ىلبي مدآ نبا لکو «مهبانذأ بع نم مهروبق يف سانلا هنم

 .(7بنذلا

 روصلا يف خفني نأب ليفارسإ هللا رمأ ؛ مهبيكرتو مُهقلخ مت اذإ ىتح

 نوقفانملاو رافكلا لوقيف ءءايحأ ثادجألا نم سانلا موقيف «ةيناثلا ةخفنلا

 دعو ام اذه# :نونمؤملا لوقيو .اندقرم نم انثَعب ْنَم انو ايإ» :ذكنيح

 .204نولّسَرملا ٌقَدَصو ُنمْحّرلا
 ع 3 «نيلعتنم ريغ ةافحح فقوملا ىلإ ةكئالملا E [رشحلا]

 | : ةلرغلاو .فلقألا وهو «لرغأ عمج ؛ نينتتخم ريغ ًالرُع «نيستكم

 .©ثيدحلا يف امك ؛ ميهاربإ ةمايقلا موي يستكي نم لوأو

 0/۸( («روصلا يف خفنو» : باب) «ريسفتلا» يف يراخبلا هاور امل ريشي (1)

 ءدواد وبأو «(يوون - ۳٠۳ / ۱۸) (نيتخفنلا نيب ام :باب) .نتفلا يف ملسمو ,(حتف -

 . ةبراقتم ظافلأب ةريره يبأ ثيدح نم ؛ يئاسنلاو

 سأروهو «بلصلا لفسأ يف يذلا فيطللا مظعلا وه :- نيعلا حتفب  (بجعلا)و

 . عبرألا تاوذ نم بنذلا سأر ناكم وهو . صعصعلا

 41+ ضو «ةيزاحطلاو ةرظنا . فيعض ثيدح يف درو لاجرلا ينمب رطملا هيبشتو

 نبال «ثعبلا» :رظنا .ًاضيأ فيعض ثيدح يف درو ًاموي نيعبرأب هدييقتو . (ينابلألا جيرخت

 .(784 ص) ينيوُحلا جيرخت دواد يبأ

 ىبأو ««نوعبرأ نيتخفنلا نيب ام» : ةريره يبأ ثيدح نم نيحيحصلا يف تبث يذلاو

 . ملعأ هللاو .ةنس وأ رهش وأ مويب اهدّدحي نأ ةريره وبأ

 ) )۲:سي ٥۲ .

 : لي هللا لوسر نع سابع نبا ثيدح ىلإ ريشي ()

 .«ليلخلا ميهاربإ ةمايقلا موي ىسكي قئالخلا لوأ نإ»
 . (حتف د ۳۷۷ / )١١ (رشحلا :باب) .قاقرلا يف يراخبلا هاور

 الا



 مهمجليو .قئالخلا سوؤر نم سمشلا وندت فقوملا يف كانهو

 غلبي نم مهنمو ءهيتبكر غلبي نم مهنمو «هيبعك غلبي نم مهنمف 0
 ٌلظ يف ٌسانأ نوكيو ءهلمع ردق ىلع لک ؛هتوقرت غلبي نم مهنمو «هيب
0 

 لجو زع هللا ىلإ اوعفشتسا ؛بركلا ّمظعو ءرمألا مهب ٌدتشا اذإف

 نم ىلع مهليحي لوسر لكو .هيف مه امم مهذقني نأ ءايبنألاو لسرلاب

 ىلإ نوفرصنيف « مهيف عفشيو ««اهل انأ» :لوقيف لي انيبن اوتأي ىتح «هدعب
 اا دق

 ما بضل نيام ىو دالا لامعا اهب نوف «نيراولا تص كاتو
 يهو - دابعلا لامعأ هللا ُبلقيو ءناتمكو ٌناسل هل اهنم نازيم لك « ةيقيقح

 يف تائيسلاو «ةفك يف تانسحلا عضوتف ءّلقث اهل «ًاماسجأ - ضارعأ

 000 :ىلاعت لاق امك ؛ةفك

 ناك نو ًائْيَش ٌسَْن ْمَلظَ الف ةمايقلا مْويِل طشقلا َنيزاَوملا مضنو
 .©04 َنيبساَحح انب ىَقَكو اهب انتا لر ْنِم بح اقم

 هناك توا نم اماق «لامعالا تفاح نهو «نيواودنلا رشت مث

 نم امأو ءًارورسم هلهأ ىلإ بلقنيو ًاريسي ًاباسح بساحي فوسف ؛ هنیمیب

 ءًاريعس ىلصيو «ًاروبث وعدي فوسف ؛(”هرهظ ءارو نم وأ هلامشب هباتك يتوأ

 . عال :ءايبنألا )١(

 ريثك نبا لاق امك ؛ «هرهظ ءارو نم هلامشب هباتك يتوأ نم امأو» :لوقي نأ ىلوألا (؟)

 اهب ىطعُيو «هئارو ىلإ هدي ین «هرهظ ءارو نم هلامشب هباتك ىطعي هنأ ؛ هریغو

 ٠١. :ةيآ «قاقشنالا ةروس «ةريثك نبا ريسفت» :رظنا

¥۷ 



 : ىلاعت لاق مالا ملو «هيباتك َتوأ مل ينتيل اي :لوقيو

 انََيو اي َنولوقَيو هيف امم ن َنيقفشُم َنْيِمرْجُملا ىرتف ُباتكلا ٌَعضْوَول

 ا و ر بانها اذهلاّم .

 .هادخا كبَر ُمِلْظَي الو

 دقف ؛( . . . هقْنُع يف ُهَرئاَط ُهاَنْمَرْلا ٍناسْنِإ لُكو : ىلاعت هلوق امأو

 :بغارلا لاق

 و يح رف تع الط يذلا هلمع : يأ»

 . هل بتُك امو ءايندلا هذه يف هبيصن انه رئاطلاب دارملا نأ رهاظلا كلو

 : ىلاعت هلوق يف امك ٠ لمعو فذر نم اهيف

 . 04 باتكلا ّنِم مهبيصن ملات كئل وا

 . هيف مهيلع بت ام : ينعي

 هررقیف . نمؤملا هدبعب لنو ¢ َقئالخلا هللا بساحیو) [باسحلاب ناهيإلا]

 ت 2 2 1

 ( ..ةتسلاو باتكلا يف كلذ ٌّفصُو اَمَك ؛ هبونذب
 و و ر ر ار ا ا و E NT ا ع م

 ؛ هتائيسو هتاتسح نزوت نم ةيساحم نوبساحي الف ؛رافكلا اماو

 2 مه*2 نور * ٌت ر e ا ش هو ا

 نوفقويف 2« ىصحتف .مهلامعا دعت نكلو مهل تانسح ال هنإف

 . ٤4 :فهكلا )١(

 .ةيآلا ريسفت يف ريثك نبا هحجر يذلا اذهو (۲)

 يذلا اذهو «لاوقأ ةعبرأ ةيآلا ىنعمل ركذ دقو ٠١(. / ه) «ريسملا داز» :رظنا (۳)

 . ةبيتق نباو ةديبع يبأل يزوجلا نبا هبسن انه حراشلا هحُجر

 . ال :فارعألا )٤(



 | . (*[اهب َنْوَرْحُيو] .اهب َنورّرَقُيو ءاهيلع

 ةبساحملا كلتب دارملا .خلإ «. . . قئالخلا هللا بساحيو» :هلوق/ش/

 : ىلاعت لاق ؛هوسنو هللا هاصحأ ٌرشو ريخ نم هومّدق امب مهؤابنإو فرك

 .204َنولَمْعَي اوناك اَمب مهمي ْمُهْعِجْرَم مهر ىلإ منل
 : حيحتصلا ثيدحلا يفو

 يلع باسحلا شقو نم»

 :لوقي هللا سيلوأ !هللا لوسر اي :اهنع هللا يضر ةشئاع تلاقف

 ؟اريسي اباّسج ٌبَساَحُي َفْوَسَق

 le باسحلا شقون نم نكلو «ضرعلا كلذ امْنِإد :لاقف

ا هدبعب ولخيو» : هلوق امأو
ر رمع نبا نع درو دقف ؛ (نمؤمل

 هللا ىض

 ني اينو هَفْنُك هيلع عضيف : نمؤملا هدبع هنم ىندي لجو زع هللا نأ امهنع

 لعفت ملأ ؟اذك موي اذك لعفت ملأ :لوقيف «هبونذب هرّرقيو «هنيبو هنيب اميف

 اه :هل لاق ؛ كله دق هنأ نقيأو «هبونذب هر رق اذإ ىتح ؟اذك موي اذك

 ٠ ظ .© مويلا كل اهرفغأ انأو اينّدلا يف كيلع

 )١( ماعنألا : ٠٠۸ .

 (هفرغي ىتح عجارف ًائيش عمس نم : باب) .ملعلا يف يراخبلا هاور . ( حيحص) )

 (باسحلا تابثإ : باب) .ةنجلا يف ملسمو «قاقرلا يفو «ريسفتلا يفو .(حتف - ۱۹۷ / )١

 . يذمرتلاو «دواد وبأو «ء(يوون- ۲۳ / ۱۷)

 هللا ُةَنْعَل الآ» : ىلاعت هللا لوق :باب) ٠ «ملاظملا يف يراخبلا هاور .(حيحص) (۳)

 «ديخوتلا يفو ‹بدألا يفو «دوه ةروس ريسفت يفو ۰ (حتف - 5 / 6( (4 َنيِمِلاّظلا ىلع

 . (يوون - ٩۳ / ۱۷) (هلتق رثك نإو لتاقلا ةبوت لوبق :باب) «ةبوتلا يف ملسمو

 . ميجلاب ؛ «اهب نوزجيو» :شيواشلا ةعبطو «ىواتفلا» يفو .طوطخملا نم ةدايز #

۰۹ 

 [ضرعلا]



 : ىلاعت هلوقل ؛رافكلا : ىنعي ينعي ؛«مهل تانسح ال هنإف» : هلوق امأو

 .00أر وم اب هنلَعَجَف لَمَع نم اوم ام ىلإ انو
 يف حرا هب ْتّدَشا ٍدامَرك ْمُهَلامعأ ْمِهبَرِب اوُرَفَك َنيِذّلا لَم : هلوقو

 006ج يش یل اوبس اّ دودي ل فصاع موي
 يف اهب ىزاجي رفاكلا اهلمعي يتلا ريخلا لامعأ ٠(نأ) حيحصلاو ظ

 . ءاضيب هتانسح ةفيحص دجو ةمايقلا موي ءاج اذإ ىتح .طقف ايندلا

 ,رفكلا ريغ تاذع نم هنغ اهب تففحي : :ليقو

 دش دشا هؤام ۰ ال دوروملا ضؤحلا ة ةمايقلا *[تاصرع] يفو) [ضوحلا ةفص]

 لوط ءءامسلا ا م ىّلخأو را

eyيدم +  

 . (هادبأ اهَدْعَب اَمظَي ال ؛ ةبرش هنم برشي ْنَم ر .رهش هضرعو ر

 رك يف ةدراولا ثيداحألا نإف ؛ « . . . ةمايقلا تاصّرع ىف» : هلوق امأو /ش/

 اتا نوثالثو عضب ةباحصلا نم اهاور ءرتاوتلا 8 غلبت ضوحلا

 )١( :ناقرفلا ۲۳ .

 . ۱۸ : ميهاربإ (۲)

 ةعبط ىف يراصنألا كلذ ركذ امك ؛ لصألا ىف تسيل «قايسلا اهيضتقي ةظفل (9)

 1 . ءاتفإلا

 )٤( (ضوحلا يف : باب) «قاقرلا يف يراخبلا هاور ام ىلإ ريشي . (حيحص) )١١ /

  45(ِلَي انيبن ضوح تابثإ : باب) «لئاضفلا يف ملسمو «(حتف )١8 / 58 5٠١و "الو -

 .(يوون

 لا يف مهنه : :لاقو «(457/ / )١١ «حتفلا» يف ظفاحلا كلذ ركذ (ه)
 .ه.أ «كلذ ةيقب امهريغ يفو «نيرشعلا ىلع فيني

 .دارفإلاب ؛«ةصرع» :«ىواتفلا» و طوطخملا يف #
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 درو دقو «ربكألا شطعلا موي هدورو نيبو هنيب لاح نأ هب قلخأف ؛هركنأ نمف

 : ثيداحأ يف

 . 0ًاضوح يبن لكل نإ

 .ًادراو اهرثكأو اهالحأو اهمظعأ ب انيبن ضوح ٌّنكلو

 . همركو هلضفب مهنم هللا انلعج

 سرس ةنما نيب يذلا ٌرْسِجلا وُهو < منهج نم ىلَع ٌبوُصْنَم رل

 َرْمَي نم مُهنمف ٠ ْمهلامغأ ر رذَق ىلع *[هيلع] سالا ٌرُمَي ءراثلاو ةنَجلا

 مهنمو 2 حيّرلاك رمي ْنَم ْمُهنمو «قرّبلاك رمي ْنَم مهمو .رصبلا حملك

 ةفص يف ءاج ام :باب) ءةمايقلا ةفص يف يذمرتلا ىور .(حيحص وأ نسح) (1)

 : ًاعوفرم ةرمس نع نسحلا نع (ةفحت - ٠۴۴ / ۷) (ضوحلا

 مهرثكأ نوكأ نأ وجرأ ينإو «ةدراو رثكأ مهيأ نوهابتي مهنإو ءاضوح م يبن لكل نإ»

 ١ . «ةدراو

 / )١ «خيراتلا» يف يراخبلاو ٠٠١(« / ۷) «ريبكلا» يف يناربطلا هاور ثيدحلاو

 .ةرمس نع نسحلا قيرط نم مهلك ؛(7/4) «ةنسلا» يف مصاع يبأ نباو 4

 انه حّرصي ملو «سّلدم يرصبلا نسحلاو «فالخ ةرمس نم نسحلا عامس يفو
 1 . عامسلاب

 )٠١۸۹( ٠ «ةخيحصلا» يف ينابلألا لاق اذل ؛ ةريثك دهاوش ثيدحلل نأ الإ

 .ه .أ .«حيحص وأ نسح هقرط عومجمب ثيدحلا نأ لوقلا ةلمجو» ٠
 .(451/ / )١١ «حتفلا» :رظناو

 ۲۴۳١ / ۷) يناربطلل «ريبكلا مجعملا» :رظنا ةرْمَس نم نسحلا عامس نع : (ةدئاف)

 .دّيج ٌليصفت هيفف ؛(شماه - 7 -
 .ًاضيأ «ىواتفلا» يف ةبثم طوطخملا نم ةدايز *
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 - 2 o عه 3 و ع اه هدام هي

 نم مهنمو « لبإلا باكرك رمي نم مهنمو .داوجلا .سرفلاك رمي نم
o2 م ا  go or oR,هو د يبد ولاه هام ا  

 مهنمو «افحر فحزي نم مهنمو ءايشم يشمي نم مهنمو ءاودع ودعي
 2 ھه 7 ۵

 ُبيلالك هيلع رجلا نإف ؛ َمْنَهَج يف ىقلُيو افطج ٌفطْخُي نَم

 .ةْنَجلا َلَخَد ؛ طارّصلا ىلع ٌرَم ْنَمف ,مهلامغأب َساَّنلا فط

 تقف ءراثلاو ةئجلا َنيب ٍةَرَطْنَق ىلَع اوفقو ؛ ِهّْيَلَع اورَبَع اذإف
 r 2 م 6 ب, 2 و و 407 ° o „م

 . (ةنجلا .لوخد يف مهل نذا ؛ اوقنو اوبذه اذإف ‹ ضعب نم مهضعبل

 قيرطلا طارصلا لصأ .خلإ «. . .ٌبوصنم طارصلاو» : هلوق/ش/

 «هوكلس اذإ مهعلتبي : يأ ؛ ةلباسلا طرتسي هنأل كلذب يمس : ليق ؛ عساولا

 يطارص اذه ناو : ىلاعت هلوق يف امك ؛ يونعملا قيرطلا يف لمعتسي دقو

N EE 

 نيب منهج رهظ ىلع دودمملا رسجلا وه يذلا يورخألا طارصلاو

 ىلع ماقتسا سو هب قداصلا ربخ دورول ؛ هيف بير ال ٌقح © رانلاو ةنجلا

 يف طارصلا اذه ىلع ماقتسا ايندلا يف قحلا هنيد وه يذلا هللا طارص

 .«(فيسلا نم ٌّدحأو «ةرعشلا نم قدأ» : هنأ هفصو يف درو دقو «ةرخآلا

 )١( (منهج رسج طارصلا :باب) «قاقرلا يف هوحن يراخبلا ىور )١1 / 444 -
  1 5ش

.\o۳ : ماعنألا )۲( 

 ينارهظ نيب هنأ تبث يذلاو «رانلاو ةنجلا نيب هنأ تبثي ام ةنسلا يف دجأ مل (۳)

 ٠ .(۲۹۲ / 591419 / ۱۳) «حتفلا» :رظنا .منهج

 :(547/ / ؟) «ناميإلا بعش» يف يقهيبلا لاق كلذل . (ًاعوفرم حصي مل) (4)

1۲ 



 .ه .أ . «ةحيحصلا تاياورلا يف هدجأ مل ثيدحلا نم ظفللا اذهو»

 "5 / ۳) (ةيؤرلا قيرط ةفرعم :باب) .ناميإلا يف «هحيحص» يف ملسم ىور نع

 يردخلا ديعس يبأ نع راسي نب ءاطع نع ملسأ نب ديز نع لاله يبا نب ديعس نع (يوون -
 ٠ : لاق هنأ

 . « . . ؛ ؟انير ىرنأ !هللا لوسر اي :انلق»

 : لاق نأ ىلإ

 .«فيسلا ا ءةرعشلا ىا ولا نأ ينغلب :ديعس وب لاق»

 : لاق نكلو .هسفن دنسلابو همامتب 8١7( / ۲) «ناميإلا باتك» يف هدنم نبا هاورو

 . «فيسلا نم دحأو «ةرعشلا نم قدأ رسجلا نأ ينغلب : لاله يبأ نب ديعس لاق»

 هيفو لَك يبنلا نع سنأ نع (745 / ۲) «ناميإلا بعش» يف يقهيبلا هلصو دقو
 :(404 / )١١ «حتفلا» يف ظفاحلا لاق اذل ؛ نافيعض امهو « يشاقرلا ديزيو ىبرز نب ديعس

 . «نيل هدنس يفو»

 افر نين نع یر ا ايو نع انا كور
 ۲٤۸(: / ۲) «بعشلا» يف يقهيبلا لاق اذل ؛ فيعض دايزو

 . ۲٤۸( / ۲) (ةفيعض ةباور اأ يهؤ»

 ٠١۹۹( مقر ۲٤ / ۲) «ءافخلا فشك» يف تفّحصت اهنأ فيحصتلا بئاجع نمو

 !!«ةحيحص ةناوو ًاضيأ يهو» : ىلإ

 ةياور لاله يبأ نب ديعس نع اذكو ءالسرم لَك يبنلا نع ريمع نب ديبع نع يورو

 . ةلضعم وأ ةلسرم ىرخأ

 .(404 / )١١ (حتفلا» :رظنا

 : لاق هنأ هيلع ًافوقوم دوعسم نبا نع حص نكلو

 . (ًةلزم ضحد «فيسلا دحك طارصلاو»

 .(ينابلألا جيرخت - 4١5 ص) «ةيواحطلا» رظنا ۲۷١(. / ۲) مكاحلا هجرخأ

 :ًاعوفرم ناملس ثيدح نم ىسوملا دحك هنأ هفصو حص امك
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 2 ماع را مع ر 7 ]1 ن3 و هور هر م 1

 ةنجلا لخدي نم لواو ءب دمحم ةنجلا باب حتفتسي نم لواو) ًالوخد سانا لوأ]

 ر [ةنجلا

 . (هتمأ مَمألا نم

 نم لوأ : ينعي ؛ ةي دمحم ةنجلا باب حتفتسي نم لّوأو» : هلوق /ش/

 : مالسلا هيلع لاق امك ؛اهباب هل تمي نأ ًابلاط اهقلح كرحي

 ضرألا هع قشنك نم لوأ ااو نحف هلو ةمايقلا موي مدآ دلو ديس انأ»

 ءارقف يعم اهلخديو اهلخدأف «ةنجلا َقَلَح كّرحي نم َلّوأ انأو ءرخف الو

 ظ ظ ' . 00( ىتمأ

 E : ينعي

 . ةنجلا و سانلا لوأ ةمألا هذه

 . «ىسوملا دح لثم طارصلا عضويو . ..» =

 )۹٤١(. «ةحيحصلا» يف ينابلألا هحخصو «(ه85 / ) مكاحلا هجرخأ

 ا نع (ةفحت - 84 / )٠١ بقانملا يف يذمرتلا هاور . (فيعض هدانسإ) )١(

 ..«بيرغ ثيدح اذه» : يذمرتلا لاقو . فيعض وهو « حلاص نب ةعمز هدنس يفو «سابع

 .(1٠4/ا/) «عماجلا فيعض» و «(75375) «لوصألا عماج» :رظنا

 نم لوا ااو + ايت ءايدألا دكا ااو تيد هنن :ىرخأ ثيداحأ هلوأل دهشي نكل

 نم :نزاخلا لوقيف « حتفتسأف «ةمايقلا موي ةنجلا باب يتآ» :ثيدحو ««ةنجلا باب عرقي
 «ناميإلا يف ملسم امهاور ؛ «كلبق دحأل حتفأ ال «ثرمأ كب :لوقيف . دمحم :لوقأف ؟تنأ

 .(يوون -۷۲ / ۳) (ةنجلا يف عفشي سانلا لوأ ان : ةي يبنلا لوق : باب)

 ةنجلا باب ةقلحب ذخأي نّم لوأ انأ» :ًاعوفرم سنأ ثيدح هطسول دهشيو

 .(9ال/ ٤)«ةحيحصلا ةلسلسلا» :رظنا مهريغو يمرادلاو يذمرتلاو دمحأ هاور ؛ «اهعقعقأف

 :ةريره يبأ ةياور نم هل ظفللاو يذمرتلاو هجام نباو دمحأ هاور ام هرخآل دهشيو

 ۲۷١(. / ۲) «يذمرتلا حيحص» :رظنا . «ماع ةئم سمخب ءاينغألا لبق ةنجلا ءارقفلا لخدي»
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 a N يف ذك لوا

 ْمُهَنِب ىَضَقُي ىتَح فقَْملا لْهَأ يف ُعَفشيف ؛ ىلؤألا ٌةَعافّشلا اّم

 نبا ىسيعو ,ىسوُمو « میهاربإو «ٌحونو ءُمَدآ : ٌءايبنألا جارتي ادعت

 ا يت ی مااا نع ميزت
 . ةَنجلا اولُحْدَي نأ ةّنَجلا فاو ُمَمْشيِف ؛ ةيناثلا ٌةَعافَّشلا اّمأو

 .ُهَل ناتّصاخ ناتَعافشلا ناتاهو

 ةَعافشلا هذهو َرانلا ٌّقَحَبس ٌقَحَتسا نّميف ُعَفشيف ؛ةَبلاَثلا ةعافشلا ماو

 رانا ىجا نميف عفش ‹ مه ريغو َنيَقيدصلاو ا رئاسلو هل

 اهم حتي نأ اهلخت نيف كني ءايلخان الان

 هتَمْحَرو هلضفب لب ةَعافَش رْيَِب ًاماوقأ راّثلا نم هللا رخو

 اهل هللا ءىشنُيف ءايْنُدلا لأ نم اهلَخد ْنْمَع لضف نجلا يف ىقْبيو

 . (2(ةنجلا ُمُهَلْخْدُيف .ًاماوقأ

 نم ةعافشلا لصأف ؛؟ (تاعافش ثالث ةمايقلا يف لک هلو» : هلق امأو/ش /

 هبلط مضي هنأل ًاعفاش عفاشلا ي يمسو «هيلإ همض اذإ اذكب اذك عفش :انلوق

 . هل عوفشملا بلط نا هءاجرو

 ؛ ةرتاوتم اهثيداحأو «ةنسلاو باتكلاب تتبث لا رومألا نم ا

 باتكو « يعداولا لبقم خيشلل «ةعافشلا» باتك رظنا اهعاونأو ةعافشلا نع )١(

 .ىرخألا ةديقعلا بتكو ١7 - ١941(.« ص) رقشألا رمع خيشلل «ىربكلا ةمايقلا»

"16 

 [تاعافشلا عاونأ]

 ( ةعافشلا ىنعم]



 افت لاق

 . «هنذإب الإ ُهدْنِع ُعَفْشَي يذلا اد ْنَمِل
 .نذإلا دعب نم ةعافشلل تابثإ نذإ الب ةعافشلا يفنف

 : ةكئالملا نع ىلاعت لاق .

 نأ ِدْعَب نم ل نم الإ اعيش مهتعافش يتغت ال تاوامسلا يف ِكْلَم نم ُمكوإ»

 ا . #27 ىضْرَيو ٌءاشي نمل هللا ندا

 يضتري نملو «هنذإب نوكت يتلا يهو ,ةحيحصلا ةعافشلا هللا نّيبف

 ظ . هلمعو.هلوق

 د ل ل لا

 هع كلو ُلُدَع اهم ُلَبُْي الو #20 َنيِعِفاَّشلا ٌةَعاْفَش م مهعفنت امف : ىلاعت

 انه ةيفنملا ةعافشلا نإف ؛ خلإ . . . 04 َنيعفاَش نم انّل مق .204ٌةَعافَش

 اهتبثي يتلا ةيكرشلا ةعافشلا كلذكو كرشلا لهأ يف ةعافشلا ئه

 نوكت يتلا يهو «نابهرلاو حيسملل ىراصنلا اهتبثيو . مهمانضأل نوكرشملا

 .هاضرو هللا نذإ ريغب

 ٠ ىضقي ىتح فقوملا لهأ يف عفشيف ؛ ىلوألا ةعافشلا امأ» : هلوق امأو [ىلوألا ةعافشلا]

 . هب هطبغي يذلا دومحملا ماقملا يهو « ىمظعلا ةعافشلا يه هذهف ؛ (مهنيب

 : هلوقب هايإ هثعبي نأ هللا هدعو يذلاو ءَنوُيبنلا

 )١( :مجنلا ۲١ .

 . 6۸ :رثدملا )۳(

 ) )۳:ةرقبلا ٠۲۳ .

 ) )5:ءارعشلا ٠٠١ .

 اكلم



 . )4 ًادومحم امام كتر كس 3 یسع#

 07 فقوملا لهأ هيلع هدمحي : : ينعي

 : هيلع ةالصلا دعب لوقن نأ ءادنلا انعمس اذإ لي انبن انرمأ دقو

 ةليسولا ًادمحم تآ «ةمئاقلا ةالصلاو ةّماَتلا ةوعدلا هذه بر مهللا»

 . 97 (هّتدعو يذلا اخ i هثعباو «ةليضفلاو

 نالا ةعافشلا] اولخدي نأ ةنجلا لهأ يف عفشيف ؛ةيناثلا ةعافشلا امأو» : هلوق امأو

 الإ اهلوخدب مهل نذؤي ال  ةنجلا لتشمل ار قا دقو مهنأ : ينعي ؛«ةنجلا

 . 0 هتعافش دعب

 لهأ يف ةعافشلا : ينعي ؛ (هل ناتّصاخ ناتعافشلا ناتاهو» : هلوق امأو

 ظ .اهولخدي نأ ةنجلا لهأ يف ةعافشلاو «فقوملا

 ضعب نع باذعلا فيفخت يف هتعافش يهو «ةثلاث امهيلإ ٌمضنتو
 ؛ران نم حاضحض يف نوكيف «بلاط يبأ همعل هتعافش يف امك ؛ نيكرشملا

 )١( :ءارسإلا ۷۹.

 - 914 / ۲) (ءادنلا دنع ءاعدلا :باب) «ناذألا يف يراخبلا هاور .(حيحص) (۲)

 . يئاسنلاو .يذمرتلاو دواد وبأو ,ءارسإلا ةروس ريسفت يفو 2( حتف

 ) (اهيف ةلزنم ةنجلا لهأ ىندأ :باب) «ناميإلا يف ملسم هاور امل . (حيحص) (۳)

 : ًاعوفرم امهنع هللا يضر ةريره يبأو ناميلا نب ةفيذح نع «(يوون / 7٠١-

 نوتأيف ءةنجلا مهل فلت ىتح نونمؤملا موقيف «سانلا ىلاعتو كرابت هللا عمجي»

 .انل حتفتسا !انابأ اي :نولوقيف «مدآ

 لاق نأ ىلإ: یو ینو 0 مهنايتإ ثيدحلا يف ركذ مث

 . هل نذؤيف « موقيف E ًادمحم نوتأيف»
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 [ةثلاثلا ةعافشلا]

 ,(20ثيدحلا كلذ درو امك

 . .رانلا ّقحتسا نميف عفشيف ؛ ةثلاثلا ةعافشلا امأو» :هلوق امأو

 نأ e نإف ؛ ةلزتعملاو جراوخلا اهركني يتلا ةعافشلا يه هذهو . خلإ
 ةعافشب ال اهنم جرخي ال ؛اهلخد نمو ءاهّلخدي نأ دب ال ؛رانلا ٌّقحتسا نَم

 . اهريغب الو

 ۰ هلطبتو مهمعز ىلع درت ةرتاوتملا ةضيفتسملا ثيداحألاو

 باوشلاو باسحلا ن نم ةرخآلا ٌراَدلا هتنمضت ام فانصأو)

 نم ةلرُملا بتكلا يف ةووكلم كلذ ليصافتو راثلاو ةنجلاو باقعلاو

 ثوروملا ملعلا يفو «ءايبْنألا نَع روثأملا مّلعلا َنِم راثآلاو الا

 . (هَدَجَو هاغتبا نمف , يفكيو يفي ام كلذ نم لب ٍدَمحم ْنع

 .باسحلا نم ةرخآلا رادلا ُهَتئّمِضت ام فانصأو» : هلوق امأو /ش/
 امك لقعلاب ٌتباث اهرشو اهريخ لامعألا ىلع ءازجلا لصأ نأ ملعاف ؛ خلإ
 ؛ هباتك نم ةريثك عضاوم يف كلذ ىلإ لوقعلا هللا هّبن دقو « عمسلاب تباث وه

 )١( (بلاط يبأ ةصق :باب) «راصنألا بقانم يف يراخبلا هاور ام كلذ نم )7 /

  - ۱4۴۳(بلاط يبأل ةي يبنلا ةعافش : باب) .ناميإلا يف ملسمو ,قاقرلا يفو «(حتف )۳ /

 ٥ - بلاط وبأ همع هدنع ركذو - ةي هللا لوسر عمس هنأ يردخلا ديعس يبأ نع (يوون -

 ا :لاقف

 .ثيدحلا « . . . ةمايقلا موي يتعافش هعفنت هلعل»

 - )١١ / 4١8 (رانلاو ةنجلا ةفص :باب) «قاقرلا يف يراخبلا هاور ام اهنم (۲)

 :ًاعوفرم نيصح نب نارمع نع «(حتف
 . «نييمنهجلا لومسی «ةنجلا نولخديف هلي دمحم ةعافشب رانلا نم موق جرخي»
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 : ىلاعت هلوق لثم
 تنا 00 نوع الان IE ْمُكاَنَقَلَح اج مسن

 .2 #4 ىَدُس 0 نا أ ٌناسنإلا

 أل: نيام «ءىدش سانلا كرعي نأ يكخلا ةمكح يف قيل ال هنإف

 نأ هتمكحو هلدعب قيلي ال امك ؛نوبقاعُي الو نوباث الو ءنْوَهْنُي الو نورمؤي

 : ىلاعت لاق امك ؛رجافلاو ربلاو ءرفاكلاو نمؤملا نيب يوسي
 ِض ا يف َنيدسفُملاک تاحلاصلا اولمَعو ا دلا ل 2

 . 04ر راجفلاک نيقتملا للعجن 1

 .راكنإلا ٌّدشأ هرکنټو كلذ ىبأت ةحيحصلا لوقعلا نإف

 ماركإ نم ايندلا يف ا هعقوأ امت كلذ ىلع هللا مههبن كلذكو

 . نيغاطلا نالذخو «نيعئاطلا

 لوقنلاو عمسلاب الإ كردي الف ؛اهريداقمو ةيزجألا ليصافت امأو

 هيلع همالسو هللا تاولص ىوهلا نع قطني ال يذلا موصعملا نع ةحيحصلا

 .هلآ ىلعو

 ىسيداسإلا هريخ رّدقلاب ةَعامجلاو ت ةنسلا لغأ نم ةيجانلا ةقرفلا ُنمْؤتو)

 . هرشو
 . (نيئْيَش ُنْمَضََت ةَجَرَد لَك ءنيِتَجَرَد ىلَع ِرَدَقلاب ٌناميإلاو

 )١( :نونمؤملا ٠١٠١ .

 ) )۲ةمايقلا : 5"8.

 . ۲۸ :ص (۳)



 ةعسلا ناكرألا دحا ىلاجتو كرا ةللا نم رو هريخ رذقلاب نامي لاو نق

 امكو «هریغو ليربج فيد هيلع لو امك ؛ناميإلا كَلَق اهيلع رودي تلا

 . لجو زع هللا باتك نم ةحيرصلا تايآلا هيلع تلد

 امهنم الك نأو «نيتجرد ىلع ردقلاب ناميإلا نأ انه فلؤملا ركذ دقو
 و

 o £ o وع ر رل ۶ هع ا

 *[مهو قلخلاب ميلع] ىلاعت هللا ناب ناميإلا : ىلوألا ةَجردلاف)
 5 2 ها E E 5 و و o ري ر

 عيمج ملعو ءادباو الرا هب فوصوم وه يذلا ميدقلا هملعب نولماع

 ب ع ن2 5 . 2 ٤
 يف هللا بتك مث « لاجآلاو قازرألاو ىصاعَملاو تاعاطلا نم مهلاوحا ٠

 ' .قلخلا َريِداقَم ظوفُحَملا حولا
 ٤  7 2ا ر 2 5 ٤ و 9

 : لاق ؟بتكا ام : لاق . بتكا :هل لاق ملقلا هللا قلخ ام لواف

 007 مي م يفي بر نے وک م هّطظ ر و هابي ى فيرد ں0 - 0 3 ني

 ‹ هبيصيل نكي مل هاطخا امو ءهئطخيل نكي مل ناسنإلا باصا امف

 - o0 ٤ هے 2 0 وو مث ا و 9غ 2

 هللا نا ملعت ملا# : ىلاعت لاق امك ؛ فحصلا تيوطو «مالقألا تفج

 هللا ىلَع كلذ نإ باتك يف كلذ نإ ضْرألاو ِءاَمَّسلا يف اَم ْمَلْعَ
 ر 0£ 1 0 ر 2 ر 70 ك م
 مكسفنا يف الو ضرألا ىف ةبيصم نم باصا امو : لاقو «()4 ريسي

 2 5 7 0 گرو هع ه2 م 1 3

 . ”#ريسي هللا ىلع كلذ نإ اهاربن نا لبق نم باتك يف الإ

 )١( :جحلا 7٠١ .

 . ۲۲ :ديدحلا (۲)

 . «ىواتفلا» يف اذكو ‹«قلخلا ام ملع» ٠ طلمخملا يف #
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 سد سس

 و ت و 58 ه0

 عباتلا ريدقتلا اذهو

 1 : اليصفتو

 .َءاَش ام ظوفحَملا حولا يف ّبتك ذدقف

 أكلم هيلإ َتَعَب ؛هيف حوُرلا خف لبق نينَجلا َدَسَج َقَلَخ اذإو
 یقشو «هلمَعو ,هلجاو قرر :بتكا : هل لاقيف .تاملك عيراب َرَمْؤيِف يه 2 ا هر 2 ى ٥ 0 1 7 00 و

 ةلمح َعضاوَم يف نوكي هن 0 هم

 ظ . كلذ ّوحنو . ٌديعَس م
 مْويلا ةوركنُمو ءًاميدق ةّيرَدَقلا الغ هركي ناك ْدَق ٌريدقتلا اذهف

 . "0(ٌليلق

 : نمضتت ىلوألا ةجردلاف /ش/
 (ىلرألا ةجردلار ملع ىلاعت هنأو «ءايشألا عيمجب طيحملا ميدقلا هملعب ناميإلا :ّالَوأ

 2  الاميف قلخلا هلمعيس ام لك ًادبأو ًالزأ هب فوصوملا ميدقلا ملعلا اذهب
 .لاجآلاو قازرألاو يصاعملاو تاعاطلا نم مهلاوحأ عيمج هب ملعو «لازي

 ٌقباطم وهف ثادحأو لاعفأ نم عقيو فاصوأو نايعأ نم دجوي ام لكف

 . ًالزأ لجو زع هللا هملع امل

 ملع امف ظوفحملا حوللا يف هلّجسو هلك كلذ بتك هللا نأ :ًايناث
 نم كلذ عبتي امو تادوجوملا فانصأو قئالخلا ريداقم نم هعوقوو هنوك هللا

 دقو «لبق نم ًافورعم نكي مل بتارم عبرأ ردقلا لقي ةروصلا هديب عقل اذه 0
 ءاهعدتبا ةعدب اهنأ نيضرغملا ضعب معزف .هللا همحر مالسإلا خيش وه هلصف نم لوأ نوكي
 مدعو .بتارملا هذهب َناميإلا ردقلاب ناميإلاب نونعي مهنأ ملع فلسلا مالك أرق نم نكل
 هتباتكو ءيش لكب هللا ملع : يه بتارملاو .ردقلاب ناميإلا ققحي ال اهنم ةدحاوب ناميإلا
 . حيضوتلا لجأ نم بيوبتلاو ميسقتلا نم جرح الف .ءيش لك قلاخ هنأو ةذفانلا هتئيشمو
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 [ملقلاو شرعلا]

 امك ؛ هتباتكب ملقلا رمأ دق اهليلجو رومألا قيقدو لاعفألاو فاصوألاو لاوحألا

 : ئ لاق

 نيسمخب ضرألاو تاوامسلا قلخي نأ لبق قئالخلا ريداقم هللا رّدق»

 . )(ءاملا ىلع هشرع ناكو .ةنس فلأ

 : فلؤملا هركذ يذلا ثيدحلا ىف لاق امكو

 :لاق ؟بتکآ امو : لاق .بتكا : هل لاق ؛ ملقلا هللا قلخ ام لوأ نإ»

 . (2(ةمايقلا موي ىلإ نئاك وه ام بتكا

 هل لاق : يأ ؛(لاق) هيف لماعلاو «ةيفرظلا ىلع بصنلاب انه (لوأ)و

 . هقلخ ام لوأ كلذ

 . ملقلا هربخو ¿ادم هنأ ىلع عفرلاب يور دقو

 .ألوأ ٌقلخ امهيأ ؛ ملقلاو شرعلا يف ءاملعلا فلتخا اذهلو

 قولخم شرعلا نأ راتخاو «نيلوق كلذ يف ميقلا نبا ةمالعلا ىكحو

 . ملقلا لبق

 (مالسلا امهيلع ىسومو مدآ جاجح :باب) ءردقلا يف ملسم هاور .(حيحص) )١(

 .ًاضيأ ردقلا يف يذمرتلاو .«. . .ريداقم هللا بتك» : ظفلب ؛(يوون - 447 / 1)

 «(نوع - 458 / )7*١ (ردقلا :باب) .ةنسلا يف دواد وبأ هاور .(حيحص) (۲)

 ۳١۷(. / ه) «دنسملا» يف دمحأو .(ةفحت - "59 / 5)ردقلا يف يذمرتلاو

 .(58 / )١ مصاع يآ نبال «ةنسلا»و .(ا/ها/5) «لوصألا عماج» :رظنا

 (مث) وأ (ءافلا) ةدايز هيف حجر «قباسلا ثيدحلل فيطل جيرخت ينابلألا خيشلل (۳)

 قلخ ةيقبسأو «شرعلا ىلع ملقلا قلخ ةيقبسأ حجر دقف هيلعو ««بتكا :هل لاق» : هلوق دنع

 ةلسلسلا» رظناو ٤((. صو «ةيواحطلا» يف تئش نإ هعجارف .ةباتكلا ىلع شرعلا

 .(5١؟ ةحفص شماه) يشرقلل «ردقلا» باتك رظناو )#**١(. «ةحيحصلا
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 )١: (ةينونلا» يف لاق

 يذلا مَّلَقلا يف َنوُفِلَمْخُم ُسالاو»
 نادا نم افلا ك

 ذب شزغلا لبق ناك ل
 ينادمهلا العلا بأ دنع نالوق

 ُهَّنأل ُلِبَق َشْرَعلا نأ قَحلاو
 ناكُرأ اَذ َناَك ةا تكلا تق

 َتَبَقَعَت لا مّلقلا اکو

 نامر لصف ريغ ْنِم هداجيإ
 عقي ام لكب ةمايقلا موي ىلإ ٌنئاك وه ام ٌلكب ىرج دق ملقلا ناك اذإو

 نكي مل ناسنإلا باصأ امف « هيف بتك امل قباطم وهف ؛ ثادحأو تانئاك نم

 يضر سابع نبا ثيدح يف ءاج امك ؛ هبيصيل نكي مل هأطخأ امو .هئطخيل

 . .2هريغو امهنع هللا

 حوللا يف امك ؛ةلمج نوكي ةرات ميدقلا ملعلل عباتلا ريدقتلا اذهو

 )١ / ۳۷٤(. ىسيع نبالو )١ / ١58(.« سارهلل «ةينونلا حرش» :رظنا )١(

 . «تقو» :لدب ؛«لبق» : نيقباسلا نيعجرملا يف (۲)

 ردقلاب ناميإلا يف ءاحام : باب) ءردقلا يف يذمرتلا هاور ثيدح نم ءزج . ( حيحص) )"(

 هريخ ردقلاب نمؤي ىتح «دبع نمؤي ال» :ًاعوفرم هللا دبع نب رباج نع (ةفحت 95 / )٩ (هرشو هريخ
 :رظنا .«هبيصيل نكي مل هأطخأ ام نأو «هئطخیل نكي مل هباصأ ام نأ ملعي ىتحو «هللا نم هرشو

 .(7/451) «عماجلا حيحص»

 نب ةدابعو «بعك نب يبأو «سابع نبا نع ؛امهريغو . يذمرتلاو .دواد وبأ هاور امك

 . (1/ه1/5و ٥۷٥۷و ۷۷٤ ) «لوصألا عماج» :رظنا . ًافوقومو ًاعوفرم مهنع هللا يضر تماصلا
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 لك صخب اليصفت عضاوم يف نوكيو «ءيش لك ريداقم هيف نإف ؛ ظوفحملا

 يف حورلا خفن دنع اهتباتكب كلملا رمؤي يتلا عبرألا تاملكلا يف امك ؛درف ٠

 .)ٌديعس مأ ٌيقشو «هلمعو «هلجأو «هقزر بتكي ؛نينجلا

 ناک ءايشألا دوجو ىلع قباسلا ريدقتلا اذهو ا دكت اذهف

 «”يقشملا ناليغو ( ينهجلا دبعم : لثم هي ا ةالغ هركني

 ( . فنأ رمألا نإ ا اوناکو

 يذلا A هنأل ؛رفاك ردقلا نم ةجردلا هذه ركنمو 0

 عج ةنسلاو و وقلب

 ءةَلماشلا 0 ةّذفانلا هللا ةئيشَم َيِهَف ؛ ةيناثلا ٌةَجَرَّدلا اًماو) ش

 (حتف - ٠1 / 5) (ةكئالملا ركذ :باب) ءقلخلا ءدب يف يراخبلا هاورامل - )١(

 «دنسملا» يف دمحأو ء(يوون - )۱١ / ٤۲۹ (يمدآلا قلخلا ك : باب) «ردقلا يف ملسمو

 ش . يذمرتلاو ءدواد وبأو ء«(#ا/4 / 1١١

 :روهشملا دوعسم نبا ثيدح نم ءزج وهو

 .ثيدحلا « . . .همأ نطب يف عمجي مكدحأ قلخ نإ»

 ىهن «ردقلاب لاق نم لوأ «يرصبلا ينهجلا ميلع نب هللا دبع نب دبعم وه )0

 ۰ : لاقو «هتسلاجم نع نسحلا

 ب نايف رخل

 . تاورم نب كلملا دبع هبلص : ليقو «(ه٠۸) ةنس جاّجحلا هلتق

 6 / ۷) «مالعألا»و ۱ / )٤ «لادتعالا نازيم» :رظنا

 نم يناث «غيلب بتاك « يقشمدلا ناورم وبأ «ناليغ يبأ نب ملسم نب ناليغوه (*)

 ماع دعب قشمدب كلملادبع نب ماشه هبلص ‹ينهجلا دبعم نع هذخأ ءردقلا يف ملكت

 ۰ ا۰ )
 ١74(. / ه) «مالعألا» :رظنا
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 يف ام هنو ءْنُكَي ْمَل أَشَي ْمَل امو َّناَك ُهللا َءاَش اَم أب ٌناميإلا :وُهو
 هللا ةئيشمب الإ ؛ٍنوكّس الو ةَكرَح ْنِم ضْرَألا يف امو تاوامّسلا

 ءيش لَك ىلع ُهئاحبْس هاو .«[ُذيِرُي ال ام دكلُم يف وكي ال] ُهئاحَبُس
 الو ضْرألا يف قولخَم ْنِم امف «تامودْعَملاو تاَدوجْوَملا َنم ٌريِدَق

 .ةاوس ٌبَر الو .هريغ قلاخ ال ةتاحبس قلاخ هللا الإ ءامّسلا ىف
 ,o2 7 2 ند ا ا E 8 م

 نع مهاهنو .هلسر ةعاطو هتعاطب دابعلا رما دقف ؛ كلذ عمو

 ىضربيو ‹ نيطسقملاو نينسحملاو ”ريقتمل ا بحي -ي هناحبس وهو

 ىضْرَي الو ,َنيرفاكلا ٌبحُي الو ءتاحلاَّصلا اوُلمَعو اونَمآ َنيذّْلا نع
 e هس 0 وور 7 6 7
 الو ءرفكلا هدابعل ىضري الو .ءاشحفلاب رماي الو ,نيقس افلا موقلا نع

 [ةيناثلا ةجردلا] نيئيش نمضتت يهف . خلإ «. . .ردقلا نم ةيناثلا ةجردلا امأو» : هلوق /رش/ ٠

 ظ | ا

 مل أشي مل امو ناك ءاش ام نأو « ىلاعت هتئيشم مومعب ناميإلا :امهلوأ

 تاعاطلا نم دابعلا لاعفأ نأو ديري ال ام هكلم يف عقي ال هنأو «نکی

 ناك ًءاوس ؛نئاك اهنع جرخي ال يتلا ةماعلا ةئيشملا كلتب ةعقاو يصاعملاو

 نودب نکل .«ىواتفلا» يف اذكو .«ديري ام الإ هكلم يف نوكي الو» : طوطخملا يف *

 .واولا فطعلا فرح
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 .ال مأ هاضريو هللا هبحي امم

 اهنأو «ىلاعت هللا ةردقب ةعقاو ءايشألا عيمج نأب ناميإلا :امهيناثو
 ؛اهريغو دابعلا لاعفأ نيب كلذ يف قرف ال .هاوس اهل قلاخ ال .هل ةقولخم

 ظ : ىلاعت لاق امك

 .204َنولَمْعَت امو ْمُكَفَلَخ لاو

 مهرمأف ءدابعلا فلك ىلاعت هللا نأو « ّيعرشلا رمألاب ناميإلا ُبجيو

 . هتيصعم نع مهاهنو .هلسر ةعاطو هتعاطب

 ءايشألا عيمجل هناحبس هتئيشم مومع نم تبث ام نيب الصأ ةافانم الو

 ةيرح يفانت ال ةئيشملا كلت نإف ؛ يهنو رمأ نم ءاش امب دابعلا هفيلكت نيبو
 :هلقب نيتيشملا نيب هللا عمج اذهل ا ناار حلا

 تر هللا َءاشَي نأ لإ نوؤاشت امو . .ميقتسي نأ مکنم اش نمل»

 . 0ه نيملاعلا

 امب قّلعتملا يعرشلا رمألا نيبو ةئيشملا كلت نيب مزالت ال هنأ امك

 : هنوك ءاشي آل ام تحبو يحي ال اف هللا ءاشيذقف :فاضريو هللا ةبحي

 '.هدونجو سيلبإ دوجو هتثيشمك :لوألاف

 «نيملاظلا لدعو .راجفلا تاعاطو .رافكلا ناميإ ةبحمك : يناثلاو

 مل أشي مل امو «ناك ءاش ام هنإف ؛هلك دجول ؛كلذ ءاش ولو .نيقسافلا ةبوتو

 )١( :تافاصلا 95.

 )۲۹ )۲و ۲۸ :ريوكتلا .



 ش مُهَلاعْف [َقّلَخ] ُهللاو «ًةقيقح َنولعاف ُداّبعلاو)

 ءيّلصُملاو .ٌرجافلاو بلاو ٌرفاكلاو ءُّنمْؤُملا :وُه ُدْبَعلاو

 ظ . مئاّصلاو

 مُهُقِلاَخ ُهللاو َةَداَإ ْمُهَّلو ,مهلامغأ لغ ردن اال

 َميقَتْسَي نأ منم َءاَش ْنَمِلل : ىلاعت لاق امك ؛*[مھتدارإو مهترذقو

 1 . (004َنيِمَلاَعلا ُبَر هللا ءاشي نأ الإ نوؤاشت امو

 نوك نيبو «ءايشألا عيمجل ىلاعت هقلخ مومع نيب ةافانم ال كلذكو/ش/

 ءرفاكلاو نمؤملا وهف .هلعفب ٌفّضوي يذلا وه دبعلاف ءهلعفل ًالعاف دبعلا

 يذلا وه هنأل ؛ هلعف قلاخو ءهقلاخ هللاو .مئاصلاو يلصملاو ءرجافلاو ربلاو

 . لعفي امهب نيتللا ةدارإلاو ةردقلا هيف قلخ

 هل هللا رفغ «”يدعس لآ رصان نب نمحرلادبع خيشلا ةمالعلا لوقي

 : هتبوثم لزجأو
 نم ًائيش لمع وأ ءريخلا لعفو «ماصو «ىّلص اذإ دبعلا نإ»

 .ءىيسلا لمعلا كلذو . حلاصلا لمعلا كلذل لعافلا وه ناك ؛ يصاعملا

 )١( ۲۹و ۲۸ :ريوكتلا .

 انه حراشلا هلقن اميف ةريسي تارييغت عم «(57 ص) «ةفيطللا تاهيبنتلا» :رظنا (۲)

 نب ناميلسو دشيور نب نمحرلادبع ناذاتسألا اهيلع فرشأ يتلا ةعبطلا يف تبثم وه اميفو
 .دامح

 . ةيمالسإلا ةعماجلا ةعبطو «ىواتفلا» يف اذكو ««قلاخ» : طوطخملا يف #

 . «مهتدارإو مهتردق قلاخو مهقلاخ هللاو « مهتدارإو» : طوطخملا يف ##

 ففي

 [دابعلا لامفأ]



 ' روبجم ريغ هنأ ةرورض سحي وهو «هرايتخاب عقو دق بير الب روكذملا هلعفو
 يذلا وهف « عقاولا وه اذه ناكو «لعفي مل ءاشول هنأو «كرتلا وأ لعفلا ىلع

 اهحلاص ٌلامعألا فاضأ ثيح «هلوسر هيلع صنو «هباتك يف هيلع هللا صن

 نإ  اهيلع نوحودمم مهنأو ءاهل نولعافلا مهنأ ربخأو ءدابعلا ىلإ اهئيسو

 . اهيلع نوبقاعمو  ةئيس تناك نإ  اهيلع نومولمو «نوباثمو  ةحلاص تناك

 ءاولعف اوؤاش اذإ مهنأو « مهرايتخاب مهنم ةعقاو اهنأ بير الب نّيبت دقف
 . ةدهاشمو ًاعرشو ًاّسحو القع تباث رمألا اذه نأو ءاوكرت اوؤاش اذإو

 فيك مهنم ةعقاو كلذك تناك نإو اهنأ فرعت نأ تدرأ اذإ ؛ كلذ عمو

 تعقو ءيش يأب :لاقيف !؟ةئيشملا اهلمشت فيكو ردقلا يف ةلخاد نوكت

 . مهتدارإو مهتردقب :لاقيف ؟اهرشو اهريخ دابعلا نم ةرداصلا لامعألا هذه

 ؟مهتئيشمو مهتدارإو مهتردق قلخ نمو :لاقيف . دحأ لك هب فرتعي اذه

 «مهتدارإو مهتردق قلخ يذلا وه هللا نأ دحأ لك هب فرتعي يذلا باوجلاف

 .لاعفألل قلاخلا وه لاعفألا عقت هب ام قلخ يذلاو

 عامتجا هبلقب لقعي ن أ دبعلا نکو .لاكشإلا ل يذلا وه اذهف

 .رايتخالاو ءاضقلاو ردقلا

 «ةعونتم تاناعإو فاطلأو بابسأب نينمؤملا ّدمأ ىلاعت وهف كلذ عمو

 ش : هَ لاق امك ؛ عناوملا مهنع فرصو

 . ()(«ةداعسلا لهأ لمعل رسييسف ؛ةداعسلا لهأ نع ناک نم امأو

 هب اونمؤي مل مهنأل ؛ مهسفنأ ىلإ مهلكوو ,نيقسافلا لذخ كلذكو

۲۸ 



 .ه.١ .«مهسفنأل اوّلوت ام مهألوف « هيلع اولكوتي ملو

 تاوان داخلا لاعفأو ردقلا يف ةعامجلاو ةنسلا لهأ بهذم ةصالخو

 نم ءيش لكل قلاخلا وه هناحبس هللا, نأ نم ةنسلاو باتكلا صوصن هيلع

 عيمجل ةلماش ةماع ىلاعت هتئيشم نأو ءاهريغو لاعفألاو فاصوألاو نايعألا

 ءايشألا هناحبس هقلخ نأو « ةئيشملا كلتب الإ ءيش اهنم عقي الف «تانئاكلا

 يف هرّدقو هبتك املو «ميدقلا هملعب اهنم هملع امل ًاقفو نوكي امنإ هتئيشمب

 ردقلا]

 [دابعلا لاعفأو

 ش نولعافلا مهن زأو , مهلاعفأ اهب عقت ةدارإو ةردق دابعلل نأو .ظوفحملا حوللا

 اهيلع OM اذهل مهنأو « مهرايتخا ضحمب .لاعفألا هذ هذهل ةقيقح

 لاعفألا هذه ةبسن نأو .ةبوقعلاو مذلاب امإو «ةبوثملاو حدملاب امإ : ءازجلا

 قلاخلا وه هنأل ؛ًاقلخو ًاداجيإ هللا ىلإ اهتبسن ىفاني ال اعف دابعلا ىلإ

 .اهب تعقو ىتلا بابسألا عيمجل

 مُهاَمَس َنيذَلا ةّيرَدقلا َةَماَع اهب ُبّذَكُي رذقلا ّنم ٌةَجَرَّدلا هذهو)
 ر 0 008 7 قا ا ع 0

 ىتح .تابثإلا لها نم موق اهيف ولغيو .ةمألا هذه سوم : لَك يبنلا

 هباكخأو هللا ِلاَمْفأ نع َنوُجرْحُيو «ةرايتخاو ُهَتَرُدَق َدبعلا الس

 . (اهخلاصَمو اهَمكح

 : مدقت امك ؛ناتفئاط ردقلا يف ٌلضو /ش/

 ؛ةمألا هذه سوجم مه نيذلا ءردقلا ةافن ةيردقلا : ىلوألا ةفئاطلا

 طيرفتلاب اولض ءالؤهو افق ًاعوفرم ثيداحألا ضعب ىف كلذ درو امك

 نم (نوع- 407 / )١7 (ردقلا يف :باب) «ةنسلا يف دوادوبأ هاور ام كلذ نم )١(

 : لاق هنأ ٍةلَي هللا لوسر نع رمع نبا ثيدح

4 

 [ردقلا يف لالضلا]



 نم ةرورضلاب تباث وه ام نيب عمجلا نكمي ال هنأ اومعزو «ردقلا راكنإو

 مومع نم صوصنلا هيلع تّلد ام نيبو «هنع هتيلوؤسمو هلعف يف دبعلا رايتخا

 نع دبعلا ةيلوؤسمل لاطبإ مهمعز يف مومعلا كلذ نأل ؛ هتئيشمو ىلاعت هقلخ

 صوصنلا اوصّصخو « يهنلاو رمألا بناج اوحجرف «فيلاكتلل مدهو «هلعف
 ديعلا نأ اتا احلا لاغفأ ادع امن ةعيشملاو ىلخلا مومع: لع ةلاذلا

 سوح اوس اذهلو هللا ريغ نيفلاخ اتاق هنداره ر دق هلعفلا قلاخ

 ةيذؤملا ءايشألاو رشلا قلخي ناطيشلا نأ نومعزي سوجملا نأل ؛ ةمألا هذه

 .هللا عم نيقلاخ دابعلا اولعج ءالؤه كلذكف «هللا عم ًاقلاخ هولعجف

 ,ردقلا تابثإ يف اًوَلغ ءالؤهو «ةيربجلا :اهل لاقي : ةيناثلا ةفئاطلاو

 الو .هل ةيرح ال مهمعز يف وه لب «ةقيقح لعف دبعلل نوكي نأ اوركنأ ىتح

 هيلإ لاعفألا دنست امنإو «حايرلا بهم يف ةشيرلاك ؛لعف الو «رايتخا
 لا لطلاب مانسو نل لاف ناجم
 ةردق ال امب دابعلا فيلكتو ملظلاب مهبر اومهتاف رطملا لزنو « حيرلا ترجو

 فيلكت يف ثبعلاب هومهتاو «مهلعف نم سيل ام ىلع مهتازاجمو « هيلع مهل
 .نومكحي ام ءاس الأ , يهنلاو رمألا نم ةمكحلا اولطبأو .دابعلا

 .«مهودهشت الف ؛اوتام نإو «مهودوعت الف ؛اوضرم نإ .ةمألا هذه سوجم ةيردقلا»

 هقثو» 5١(: © / ۷) «دئاوزلا عمجم» يف يمثيهلا لاق ؛روصنم نب ايركز هدنس يفو

 لوصأ حرش» يف يئاكلاللا هدروأ ثيدحلاو .ه .أ . «ةعامج هفعضو «هريغو حلاص نب دمحأ

 «ةيواحطلا حرش» يف زعلا يبأ نبا لاقو . هّمّمحم اهّلك اهفّعض ديناسأب (584 / ) «داقتعالا

 نكلو .«اهنم فوقوملا حصي امنإو ,ةفيعض ةعوفرملا ةّيردقلا ثيداحأ لك» :(۲۷۳ ص)
 يبأ نبال «ةنسلا» و «(77 ص) «ةيواحطلا» :رظنا . هقرط عومجمب ثيدحلا ينابلألا نسح

 )١ / ۱٤۹(. مصاع

 فرخ



  E DEEي نى 8 .ّء عام ٤ 7
 نيدلا نا *[ةعامجلاو ةنسلا لها] ٍلوصا نمو : لصف)

 ©بلقلا لَمَعو .ناسللاو 22بلقلا لوق .لَمَعو لوق ناميإلاو

 .) حراوجلاو (©9ناسللاو
 6 و مهر ر 7 ر 5 13

 . (ةيصعملاب صقنيو .ةعاطلاب ديزي ناميإلا ناو

 ةعامجلاو ةنسلا لهأ نأ ماكحألاو ءامسألا ةلاشم يف انركذ نأ قبس /ش /

 هذه نأو ءناكرألاب لمعو نانجلاب داقتعاو ناسللاب لوق ناميإلا نأ نودقتعي

 . قلطملا ناميإلا ىمسم ىف ةلخاد ةثالثلا

 ةلويضأ :ةدظايو هالك ىردلا عيمج هيف لخدي قلطملا ناميإلاف

 صقني ملو هلك كلذ عمج نم الإ قلطملا ناميإلا مسا ٌقحتسي الف ءهُعورفو

 ناميإلا ناك ؛ناميإلا ىمسم ىف ةلخاد لاوقألاو لامعألا تناك املو

 حيرص وه امك ؛ ةيصعملاب صقنيو ةعاطلاب ديزي وهف «صقنلاو ةدايزلل ًالباق

 يف نينمؤملا توافت نم ٌدهاشم ٌرهاظ وه امكو .ةنسلاو باتكلا نم ةلدألا

 ٠ . مهحراوج لامعأو مهبولق لامعأو مهدئاقع

 .هناقيإو هقيدصت :بلقلا لوق (۱)
 .نيتداهشلاب قطنلا : ناسللا لوق (۲)

 . .دايقنالاو .ةبحملاو «صالخإلاو .ةينلا :بلقلا لمع (9)

 .راكذألا رئاسو نارقلا ةوالتك ؛ هب الإ ىدؤي ال ام : ناسللا لمع )٤(

 .دوجسلاو « عوكرلاو .مايقلا : لثم ؛اهب الإ ىدؤي ال ام : حراوجلا لمع )٠(

 ١7 - 3١(. / ۲) «لوبقلا جراعم» : يف هلبق امو هرظنا

 . «ةيجانلا ةقرفلا» : طوطخملا يف #

۲۳١ 

 [ناميإلا فيرعت]



 ثالث نينمؤملا مسق هللا نأ هصقنو ناميإلا ةدايز ىلع ةلدألا نمو

 0 ا لاف تا

 هبل ماع ْمُهنِهَف اندابع نم اتيفطضا َنيِّلا باَتكلا ارو مَنِ
 . هللا نب تارا اس نمو دص مهن

 اوكرتو تابحتسملاو تابجاولا اوذأ نيذلا مه تاريخلاب نوقباسلاف

 .نوبّرقملا مه ءالؤهو «تاهورکملاو تامّرحملا

 كرتو تابجاولا ءادأ ىلع اورصتقا نيذلا 8 نودصتقملاو

 ظ .تامرحتملا

aتامرحملا ضعب ىلع اوؤرتجا نيذلا مه مهسفنأل  
 . مهعم ناميإلا لصأ ءاقب عم تابجاولا ضعبب اورّصقو

 مولع يف نوتوافتم ن نينمؤملا نأ كلذك هصقنو هتدايز هوجو نمو

 هبا دادزاف“ نفك ريخ هدئاققو هليضافت نم هلا .لضو نم مهنمف ٠ ءناميإلا

 نأ مهضعبب ٌلاحلا غلبي ىتح «كلُذ نود وه نم مهنمو ,هئيقي متو ا

TTعم وهو .ءيش ليصافتلا نم هل رسيتي مل  

 1 . نمؤم كلذ

 ةرثكو :حرارجلاو بولقلا لامعأ نم ريثك يف نوتوافتم مه كلذكو '
 .اهتلقو تاعاطلا

 لباق ريغ هنأو «بلقلاب قيدصتلا دّرجم ناميإلا نأ ىلإ بهذ نم امأو

 انركذ امب ٌجوجحم وهف ؛ هريغو ةفينح ىبأ نع ىوري امك ؛ صقنلا وأ ةدايزلل

 )١( :رطاف ۳۲.

۳۲ 



 : مالسلا هيلع لاق .ةلدألا نم

 اهاندأو ءهللا الإ هلإ ال :لوق :اهالعأ ؛ ةبعش نوعبسو ٌعضب ناميإلا»
 هو هلإ و : وو حت

 . «قيرطلا نع ىذألا ةطامإ

 يصاَعَملا قلطْمب ةَّلبقلا لها َنورمَكُي ال كلذ َعَم ْمُمور

 0 ةتبا ةّياَمْيإلا ةوخألا لب ُجِراَوَحلا ُهُلَعْفَي اَمَك ؛رئابكلاو

 هَل ّيفُع ْنَمَفل :*[ صاصقلا ةيآ يف] ُهَناحبْس َلاَق امك ؛ يصاغملا

 0 نم ناَمفئاَط نإوإ» :لاقو «”4فوُرْعَملاب عابتاف ٌءْيَش هّيخأ

 يتلا اوُلتاَمَف ىرخألا ىَلَع اَمُهادخِإ تغب ناف امتي اوځلضا اولا

 لّدَعلاِب امهنيب اوصاف تعا ْنِإف هللا ىلإ َءيفت ر يغبت

 وخ نونمؤُملا اَمْنِإه «”4نيطسْقملا بحي هللا َّنِإ اوُطسََأو

 .( 54 ْمُكيَوَحَأ نيب نین , اوځلصاف

 ؛(حتف- )١ / ١١ (ناميإلا رومأ : باب) ءناميإلا يف يراخبلا هاور .(حيحص) )١(

 دواد وبأو «(يوون - ۳٣۳ / ۲) (ناميإلا بعش ددع نایب :باب) ناميإلا يف ملسمو

 «هجام نباو «يئاسنلاو « يذمرتلاو «.(نوع - )٠١ / ۳٢ (ءاجرإلا در : باب) ««ةىنسلا» يف

 . مهريغو

 ) )۲:ةرقبلا ١1/8 .

 .9 :تارجحلا (م)

 )٤( :تارجحلا ٠١

 . «ىواتفلا» يف ًاضيأ ةتبثم ,طوطخملا نم ةدايز *

 اا



 ؛ تاداقتعالاو لامعألاو لاوقألا نم بكرم قلطملا ناميإلا نأ عمو /ش/

 ركنأ نَّمف ءناميإلا يف لصأ دئاقعلا لب «ةدحاو ةجردب اهلك تسيل يهف
 وأ رخآلا مويلا وأ هلسر وأ هبتك وأ هتكئالم وأ هللا يف هداقتعا بجي امم اعيش

 انزلا ةمرحو ءةاكزلاو «ةالصلا بوجوك ؛ةرورضلاب نيدلا نم مولعم وه امم
 .راكنإلا اذهب ناميإلا نم جرخ دق ٌرفاك وهف ؛ خلإ . . .لتقلاو

 ُهَتودَلَخُي الو .ةّيَلكلاِب *[مالْسِإلا] ":َّلملا َقِساَفلا َنوُبْلْسي الَو)
 .ٌةلرَتعملا لوقت امك ؛رانلا يف

 ُريرختَف» : هلوَف يف امك ؛"7ناميإلا مشا يف ُلْحْدَي ساقلا لَ

 : ىلاعت هلْوَق يف اَمَك ؛ قّلطُملا ناميإلا تك يف لدي ل ُدَقَو
 ْمِهيَلَع ْتَيلت اذإو مهبول تَلِجَو هللا َركُذ اذإ َنيِذّلا َنوُئِمْؤُملا اَمْنِإ»

 وُهو ينْرَي َنيح ينازلا ينْرَي ال» : ب هلوقو 0 4نامُيإ ْمُهَتداَر هتايآ

 . مالسإلا ةلم ىلع يذلا : يأ (۱)

 .انه ميقتسي ال وهو .«قلطملا ناميإلا» : ةعوبطملا خسنلا يف (؟)

 . ىنعملا حصي د هبو هبت امك 0١ / ”) «ىواتفلا يس ملا يفو

 هب ىنعملا حصيو .«ناميإلا قلطم» :ةيطساولا ىلع هقيلعت يف فيرشلا حجر دقو

 . ملعأ لاو  ايغيأ

 ) )۳:ءاسنلا ٩۲.

 .۲ :لافنألا (5)

 . حصأ وهو .(ىواتفلا» يف اذكو .«ناميإلا مسا» : طوطخملا يف *

۳4 



وش الو ‹ْنمؤم وهو قرسي اًريح قراسلا قرسي الو ‹ْنمؤم
 رمخلا ت

 هيلإ سالا فري فرش تاد بهن بتي الو «نمؤم وهو اهبرشي َنيح

 . 20(ٌنمؤم وهو اهبهتنَي ن ٌنيح ُمُهَراصْبَأ اهيف

 قساف هناميإب ٌنمؤم وا «ناميإلا صقان ٌنمؤم وه :*[لوقنو]

 .( مسالا َقَلْطُم ُبَلْسُي الو َقَلْطُملا مسالا ىطْعُي الف هت ریبکب

 ؛اهتمرح هداقتعا عم رئابكلا ضعب بكتري يذلا يملا قسافلا امأو /ش را

 يف هنودلخي الو ,ةّيلكلاب ناميإلا مسا هنع نوبلسي ال ةعامجلاو ةنسلا لهأف

 .ناميإلا صقان نمؤم مهدنع وه لب ‹ جراوخلاو ةلزتعملا لوقت د امك ؛رانلا

 مسا هنوطعي الف .ٌقساف نمؤم وه وأ .هتيصعم ردقب هناميإ نم صقن دق

 .ناميإلا قلطم هنوبلسي الو «قلطملا ناميإلا

 توبث نم هللا همحر فلؤملا هركذ ام ىلع َةّلاد ةنسلاو باتكلا ةّلدأو

 : ىلاعت لاق ؟ةيصعملا 5 ناميإلا قلطم

 , Df) ا ْمُكَوُدَعو يودع اوذختت ال اونمآ َنيِذْلا انه ايوه

 رافكلا ةالاوم يهو ‹ةيصعملا دوجو عم «ناميإلا مساب مهادانف

 )١( (هبحاص نذإ ريغب ىبهنلا : باب) «ملاظملا يف يراخبلا هاور . (حيحص) )© /

  - ۱۱۹نایب : باب) «ناميإلا يف ملسمو «نيبراحملاو «دودحلاو ‹ةبرشألا يفو «(حتف

 (ةيصعملاب سّبلتملا نع هيفنو يصاعملاب ناميإلا ناصقن )۲ / ٠٠١ - وبأ هاورو «(يوون

 يئاسنلاو . يذمرتلاو «دواد :

 ) )۲:ةنحتمملا ١

 بوسنم مالكلا نأل ؛ حصأ وهو .«ىواتفلا» يف اذكو ««نولوقيو» : طوطخملا يف #

 . ةعامجلاو ةنسلا لهأ ىلإ



 امهدحأ دجوي الف .دوجولا يف نامزالتم نايعرشلا مالسإلاو ناميإلا [مالسإلاو نايإلا]

 السا هعم َدِجُو ؛هب ٌدتعم ٌحيحص ٌناميإ دجو املك لب .رخآلا نودب
 امهدحأ نأل ؛رخآلا نع امهدحأ ركذب ىنْعَتْسُي دق اذهلو «سكعلا كلذكو

 ناميإلاب ديرأ ؟نينرتقم اعم اركذ اذإ امأو ءرخآلا هيف لحد ؛ركذلاب دفا اذإ
 ناسللاب رارقإلا نم يرهاظلا دايقنالا مالسإلاب دي راو ءداقتعالاو قيدصتلا

 ( ؛ جراوجلا لمعو
 وهف ؛قلطملا ناميإلا امأ ء.ناميإلا قلطم ىلإ a اذه نكلو

 : ىلاعت هلوق يف امك ؛هنودب ا دجوي دقو .مالسإلا نم ًاقلطم صخأ

 .«4انملشأ اولوُق ْنكلو اونم مل لف انمآ باَرْعألا تَلاَق
 .( مهنع ناميإلا يفن عم مهمالسإب ربخأف

 .ناميإلاو .مالسإلا : ثالثلا بتارملا ركذ ليربج ثيدح يفو

 . هلبق نم ما ايم الكان ىلع لدف «ناسحإلاو

 مهبول ةَمالَس ةَعاَمَجلاو ةنسلا لم لوا نمو : : لصق) [ةباحصلا بح]

 هلوق يف هب هللا مهفصو امك ؛ للك هللا ٍلوُسَر باحصأل ْمهتتسلاو

 َنيذْلا انناوخإلو اَنَل رفع ابر َنولوقَي ْمهدْعَب ْنِم اوُؤاَج َنيِذّلاو» : ىلاعَت
 فور كَل ابر اوُنَمآ َنيِذّلل الغ انبوُلُق يف ُلَعْجَت الو نامْيإلاب اَنوُْبَس

 ١4. :تارجحلا )١(

 . قلطملا ناميإلا : يأ (۲)

 فرغ



 . ر م ه5 ا ل 27 0 :
 [ةباحصلا لضف] يذلاوف يباحصا اوبست ال» 2 يف ا يبنلا ةعاطو #20 ميحر

 و ْمهِدَحأ دم غلب ام اذ دخ لغم نأ ْمُكَدَح نأ ول هديب يسفَن

 . 7 (ةفيصن
 مهلئاضف نم ٌعامجإلاو ةنسلاو ٌباتكلا هب َءاَج اَم َنوُلَبقَيَو 0 مي ل ° م 2 0 سا < وه عل

 او اف ا ةو قا لها لوصأ سا :فلؤملا لوقي /ش/

 هللا لوسر باحصأ نم دحأب نورزي ال مهنأ لالضلاو غيزلا لهأ نم مهادع

 ESD [ايفدنألو E نولمحي الو «هيلع نونعطي الو « ةي

 مهنع هللا هاكح ام الإ مهيف نولوقي الو «ءارب هلك كلذ نم مهتنسلأو مهبولقف

 ش : هلوقب

 . ةيآلا 4 ... .ناميإلاب انوُقَبَس َنيِذّلا انناوخإلو اَنَل رفا ار
 ند ناسحإب مهوعبتا نمم مهدعب ءاج نمم رداصلا ءاعدلا اذهف

 لهأ مهو «مهيلع مهئانثو ءب هللا لوسر باحصأل مهتبحم لامك ىلع

 .مهتقباس ميظعو .مهقبسو «مهلضفل ؛ميركتلاو بحلا كلأذل

 مه مهنأل ؛ةمألا عيمج ىلإ مهناسحإلو يي لوسرلاب مهصاصتخاو
 الإ ٌريخخ الو مناع ٍلحأل لصو امف الإ مهن هب ءاج ام عيمج مهل نوخّلبملا

 )١( :رشحلا ٠١ :

 ' ًاذختم تنك ول» : :باب) «ةباحصلا لئاضف يف يراخبلا هاور .(حيحص) (۲)
 ار اا ع مرج باب) «ةباحصلا لئاضف يف ملسمو ,(حتف - ۲۱ / ۷) («ًاليلخ

 /  - ۲٢(يوون .

YY 



 نيب ليضفتلا]

 [ةباحصلا

TO NT mas 

 مهناميإ قداصو ‹ مهصالخإ لامكل كلذو ۰ مهريغ نم .

 ةيبيَدحلا ُحْلُص وهو حفلا لبق ْنِم فنا ْنَم َنوُلْضَفُيو) -

 َلَتاقو ُدْعَب نم قنا ْنَم ىلَع لئاقو .
 ماش مر چ ايو 8

 .راصنألا ىلَع نيرجاهملا لومدقيو
 تس ”7 ٤ ر 3 سا ل م 535 2 ا

 ةعضبو هئم ثالث اوناكو - ردب لهأل لاق هللا ناب نونمؤيو

 .20(مكَل َتْرَفَغ ْدَقَف مش ئش اَم اوُلَمْعا» :- رشع
4 o£ 2 3 - ى 

 بليغ اخ هرج تس عي ذعأ ده لجل و

  ESفل نم را واكو هع اطر مهنَع هللا يضر ْدَقَل لب

 ةئم عباد "© .

 )١( (ًاردب دهش نم لضف :باب) «يزاغملا يف يراخبلا هاور .(حيحص) )7 /
 ٤ - (ردب لهآ لئاضف نم :باب) «ةباحصلا لئاضف يف ملسمو «(حتف )١5 / ۲۸۷ -

 .(يوون

 . هنع هللا يضر ةعتلب لب يبأ نب بطاح ةصق رظناو

 ةرجشلا باحصأ لئاضف نم : باب) «ةباحصلا لئاضف يف ملسم هاور امل ريشي (۲)

 ؛بقانملا يف يذمرتلاو ءةنسلا يف دواد وبأو «(يوون - )٠١ / 75١ (ناوضرلا ةعيب لهأو

 : كك هللا لوسر لاق :لاق هللادبع نب رباج ثيدح نم

 . «اهتحت اوعياب نيذلا «دحأ ةرجشلا باحصأ نم هللا ءاش نإ رانلا لخدي الد

 . ملسمل ظفللاو

لادبع نب رباج ثيدح نم ملسمو يراخبلا يف ددعلا اذه حص (*)
 = انل لاق :لاق ؛هل

۳۸ 



 تباثو ةَرَشَعلاك ؛ كي هللا ُلوُسَر ُهَل َدِهَش ْنَمل ةنجلاب َنوُدَهَشَيو
 . (ةباحصلا نم مه ريغو ء سامش نب سيق نب

 - ةيبيدحلا حلص وهو - حتفلا لبق نم قفنأ نم نولضفيو» : هلوق امأو /ش/

 لاق .كلذب ينآرقلا صنلا دورولف ؛«لتاقو هدعب نم قفنأ نم ىلع لتاقو

 :ديدحلا ةروس يف ىلاعت

 ةَجَرَد ُمَظْعَأ كئلوأ َلئاَقو ,حتفلا لبق نم قفا نم منم يوتسَي لل

 ٠. ىَتْسْحلا هللا َدَعَو كو اوُناقو دعب نم اونا َنيّلا َنِم
 نأ حص دقو ءروهشملا وه كلذف ؛ ةيبيدحلا حلصب حتفلا ريسفت امأو

 .©هبيقع تلزن حتفلا ةروس

 يف ىدملا ةديعب جئاتن نم هيلع بترت امل ؛ًاحتف حلصلا اذه يمسو

 . هيف سانلا لوخدو «هراشتناو هتوقو .مالسإلا رع
 نورجاهملا] نيرجاهملا نألف ؛ (راصنألا ىلع نيرجاهملا نومّدقيو» : هلوق امأو

 6 ةيقبو نودشارلا ءافلخلا ناك اذهلو .ةرجهلاو ةرصنلا :نيفصولا اوعمج

 يف راصنألا ىلع نيرجاهملا ميدقتب نآرقلا ءاج دقو .نيرجاهملا نم ةرشعلا
 رصبأ تنك ولو «ةئم عبرأو ًافلأ انكو 2«ضرألا لهأ ريخ متنأ» : ةيبيدحلا موي كي هللا لوسر
 .(؟١6 / ۲) «ناجرملاو ؤلؤللا» :رظنا 5 ناكم مكتيرأل ؛ مويلا

 )١( :ديدحلا ٠

 ه١ / ۸) (هًانيبُم ًاحتف َكَل انحف و :باب) ءريسفتلا يف 5 هاور امل (۲)
 «- (۱۳۹ ص) لا حيحصلا» رظنا ؛ يذمرتلا هلصوو  لاسرإلا هرهاظ دانسإب (حتف -

 .(يوون - )١7 / 78١ (ةيبيدحلا حلص :باب) «ريسلاو داهجلا يف ملسمو

۳۹ 



 [ردب لهأ]

 . [ةرجشلا باحصأ]

 الف «ةلمجلا ىلع ةلمجلل وه امنإ ليضفتلا اذهو ء(”رشحلاو «7ةبوتلا ةروس

 . نيرجاهملا ضعب نم لضفأ وه نَم راصنألا يف نأ يفاني
 : ةفيقسلا موي هتبطخ يف لاق هنأ ركب يبأ نع يوُر دقو

 يف انْمّدقو «مكلبق انملسأ .ًامالسإ سانلا لوأو ,نورجاهملا نحن»

 .«ءارزولا متنأو ةءارعألا نحلف « مكيلغ نآرقلا

 نأ درو دقف ؛خلإ «. . .ردب لهأل لاق هللا نأب نونمؤيو» : هلوق امأو

 yy يبأ نب بطاح لتق دارأ امل هنع هللا يضر رفع

 لوسرلا هل لاقف ةا لوسرلا ريسمب هيف مهربخي شيرق ىلإ ًاباتك هتباتكل

 ام اولمعا :لاقف يدب لهأ ىلع علطا هللا لعل ؟رمع اي كيردُي اود

 .(مكل ترفغ دقف متئش

 ؛خلإ ٠« . ةا تحت عياب ٌدحأ رانلا لخدي ال هنأبو» : هلوق امأو

 : ىلاعت هلوقلو «كلذب ةا هرابخإلف

 .(9ةَرَجشلا تحت : كنوُعياِبُي ذإ َنيِنِمْؤُملا نع ُهللا يضر دقلم

Eمضغ مه ْمهِسْفنَأو مهلاومأب هللا ٍليبس يف اودَماَجو اوُرَجاَهو اوئَمآ َنيِذّلال :  

 . «نوزئاَفلا ْمُه كئلوأو هللا دنع ةجرد

 الْضَف نوعي ْمهلاوُمأو مهرايد نم اوجرخا َنيِذْلا َنيِرِجاَهُملا ِءاَرقُفللط :۸ ةيآ (5

 . «َنوُقِداَصلا مه كئلوأ ةلوسرو هللا نورو اناوضرو هللا ّنم

 نحن» :راصنألل ةفيقسلا' موي لاق هنأ هنع هللا يضر قيدصلا ركب يبا نع حص )۳

 يبنلا لوق : : باب) ۰ ا يبنلا باحصأ لئابفف يف يراخبلا هاور . «ءارزولا متنأو ءءارمألا

 يزاغملاو ءزئانجلا يفو e ۳۰ /۷) (ایلخ ًاذختم تنك ول» : هك 5 ا ١

 1۸: تل
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 .ةيآلا

 . مهتبوثمو مهماركإل مزلتسمو . مهبيذعت ةدارإ نم عنام ىضرلا اذهف

 [ جلاب نورشبلا] .ةرشعلاك ؛ لكي لوسرلا هل دهش نمل ةنجلاب نودهشيو» : هلوق امأو

 -  .«ةباحصلا نم مهريغو «سامش نب سيق نب تباثو

 3 «يلعؤ «نامثعو «رمعو ءركب وبأ :مهف ؛ةرشعلا امأ

 وبأو «فوع نب نمحرلادبعو «ديز نب ديعسو «صاقو يبأ نب دعسو «ريبزلاو

 .()حارجلا نب ةديبع

 هللادبعو 2 نصحم نب ةشاكُعو سيق نب تباثكف ؛ مهريغ امأو

 )١( (فوع نب نمحرلادبع بقانم :باب) «بقانملا يف يذمرتلا كلذ ىور )٠١ /
  4«دنسملا» يف دمحأو ««حيحص نسح» :لاقو «فوع نب نمحرلا دبع نع (ةفحت )١

 / 18107(« (ءافلخلا يف :باب) «ةنسلا» يف دواد وبأو )۱۲ /  4٠٠نب ديعس نع ؛(نوع-

 ل توق :رظنا . حارجلا نب ةديبع يبأ لدب كي هللا لوسر رشاعلا لعج هنكلو «ديز

 مقر) 68٠(. «لوصألا عماج»و )۸ / 059(.

 447 / ۲) (هلمع طبحي نأ نمؤملا ةفاخم : باب) .ناميإلا يف ملسم هاور امل (۲)

 1 ش :(۱۴۳۷ / ۳) «دنسملا» يف دمحأو «(يوون -

 يلا وص قوق متوضأ اقتل ر نيله انج : ىلاعت هلوق لزن اًمل»

 نم انأف و هللا لوسر ىلع ًاتوص مكغفرأ نم ينأ متملع دقلو ةيآلا هذه تلزنأ :تباث لاق

 N يرعب :لاقف ولي ّيبنلل دعس كلذ ركذف .رانلا لهأ

 :روهشملا ثيدحلل (*)

 | .(ةشاكم اهب كقبس»
 / )١١ (باسح ريغب ًافلأ نوعبس ةنجلا لخدي :باب) «قاقرلا يف يراخبلا هاور.

 ااا ةالاوم : باب) «ناميإلا يف ملسمو «(حتف- ٥

 .(يرون- / 6١



 [نودشارلا ءافلخلا]

 ."ةنجلا لهأ نم هنأب حيحصلا ربخلا درو نم لكو .20مالس نب

 بلاط يبأ نب يلع َنينمْوُملا ريما ْنَع لنا هب رناوت اَمب َنوٌرقُيَو) oo 2 0 ٤ 2 ي م يعم
 م 9 1 < 0r چ ا ٤ E 0, يع °, م چ

 مث .ركب وبا اهيبن دعب ةمآلا هذه ريخ نا نم هريغو هنع هللا يضر

 مرو

 ر ر ر ر رمد ل 3 o و

 هْيَلَع تلد امك ؛ مهنع هللا َيضَر يلعب نوعب ريو .نامثعب نوثلثيو
 2 3 o ر لاك هر رر ھ٤ ر 7

 .ةَعْيَبلا يف نامثع ميدقت ىلع ةَباَحَّصلا ٌعَمِجا اًمكو «راثآلا
 نو e و ° ۾ 05 2 0 8 ٥َ مە 3

PY 6شو ع  oريب ل هع ع 2 هير 3  

 ؟لضفا امهيا  َرَمَعو ركب يبا ميدقت ىلع مهقافتا َدْعَب  امهنع هللا
 584 ءةساد موو دقي 1 000 0 ٤ ا "0 دل 0 ا

 موقو .ايلع موف مدقو , يلعب اوعبر وا ءاوتكسو :نامثع موق مدقف
 وه مہ

 . ّىلَع ّمُث َنامْحُع ميِدُقَت ىلع ةّنّسلا لأ رم َرََتْسا نكل ل م 5 Ao َس

 نم ْثَسْيَل  ّيلَعو َناَمْدُع ُةَلَأَسَم  ُةَلَأْسَملا هذه تناك إو

 )١( (مالس نب هللادبع بقانم :باب) ءراصنألا بقانم يف يراخبلا هاور امل )7 /
  -۸(مالس نب هللادبع لئاضف : باب) «ةباحصلا لئاضف يف ملسمو ,(حتف )١5 / ۲۷٤

 - :لاق للا يضر صاقو يبا نب دعس ثيدح نم ؛هل ظفللاو «(يوون

 دبعل الإ ؛ةنجلا يف هنإ : ضرألا ىلع يشمي يحل لوقي ةا هللا لوسر ٌتعمس ام»

 . «مالس نب هللا

 ينبا نيسحلاو نسحلاو ءب دمحم تنب ةمطافو .دليوخ تنب ةجيدخ لثم (۲)

 .ريثك مهريغو «نيعمجأ مهنع هللا يضر ؛حابر نب لالبو «بلاط يبأ نب يلع
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 .ةنسلا لها روهمج دنع اهيف فلاخُملا للضُي يتلا لوصألا 2 ه٤ o2 6 0 9 مص ت 5

 َنونِمْؤُي ْمُهْنا كلذو ءةفالخلا *[ةَلأَسَم ءاهيف لَلَصُي يتلا نكل]
 يا و م 7 هب 3 ا م 0 ِ ٤

 مث .نامثغ مث ءرَمعو .ركب وبا : ة4 هللا لوسر دعب ةفيلخلا نا

 ىلع
 ء٤ o رو ا ىه م 0

 . (هلْها رامح نم لضا وهف ؛ ءالؤه نم ٍدَحا ةفالخ يف َنَعط نمو

 نب يلع نينمؤملا ريمأ نع لقنلا هب رتاوت امب نونمؤيو» : هلوق امأو /ش/
 درو دقف ؛«رمعو ركب وبأ اهّيبن دعب ةمألا هذه ريخ نأ نم هريغو بلاط يبأ

 «ريفغلا مجلا هنم هعمسو «ةفوكلا ربنم ىلع كلذ لاق هنع هللا يضر ًاّيلع نأ

 | :لوقي ناكو

 تانا کرا ااا نا اصلع نجح هع نر تاقا

 .()«رمع هدعب انلضفأ نأ انملع ىتح ركب وبأ

 هدانسإ» :ينابلألا لاقو .(ه٠١7 / ۲) «ةنسلا» يف مصاع يبأ نبا هاور )١(

 ركب يبأ دعبو ركب وبأ اهيبن دعب ةمألا هذه ريخ» : لاق هنأ هنع هدنع حص نكلو .«فيعض

 . «تلعفل ثلاثلا مكل يمسأ نأ تئش ولو «رمع

 انك :لاق ؛امهنع هللا يضر رمع نبا نع (حتف - 4 / 7) «يراخبلا حيحص» يفو

 لك يبنلا باحصأ كرتن مث ءنامثع مث «رمع مث .ًادحأ ركب يبأب لدعن ال ةي يبنلا نمز يف

 . «مهنيب لضافن ال

 . لبنح نب دمحأ مامالل (75 / )١ «ةباحصلا لئاضف» :رظناو

 يف اهنم بيرقو .«فلاخملا اهيف للضي يتلا ةلأسملا نكل» :طوطخملا يف *

 ش . «ىواتفلا»



 [ةفالخلا ةلأسم]

 [تيبلا لآ بح]

 بهذمف ؛خلإ «. . . يلعب نوعبريو .نامثعب 0 : هلوق انمأو

 ا ف نيدشارلا ءافلخلا سبت رت نأ ةتسلا لهأ روهمج

 يج لاعب ىلع ناجم را :ةفالخلا يف مهيقرت

 . يلع ىلع ةعيبلا يف نامثع ةباحصلا ميدقتب

 ايازم يف راثآلا نم درو ام نأ ىري هنأل ؛ًاّيلع لضفي ةنسلا لهأ ضعبو
 .رثكأ هبقانمو يلع

 .. كلذ يف فقوتي مهضعبو

 نم  فلؤملا لاق امك - تسيل ليضفتلا ةلأسمف ؛ لاح لك ىلعو

 اهل عستي ةيعرف ةلأسم يه امنإو .فلاخملا اهيف لَّلضي يتلا لوصألا لئاسم

 ١ . فالخلا

 تناك نامثع ةفالخ نأب داقتعالا بجيف ؛ةفالخلا ةلأسم امأو

 هنع هللا يضر رمع مهنّيع نيذلا 0ةتسلا نم ةروشمب تناك اهنأل ةحيحص

 نأو «ةلطاب تناك نامثع ةفالخ نأ معز نمف «هدعب نم ةفيلخلا اوراتخيل

 يف ام عم < عّيشتلا هيلع بلغي ٌلاض ٌعدتبموهف ؛هنم ةفالخلاب قحأ ناك الع

 .راصنألاو نيرجاهملاب ِءارزإ.نم هلوق

 مهيف َنوظَفْحَيو متارو ءاي هللا كرر لها َنوُبِحُيَو)

 : كك هللا لوُسَر ةيصو

 : مح ريد موي لاق ُتْيَح ظ

 حيحص)» :رظنا . 7 «دعسو محيط «ريبزلاو «نامثعو « يلع : مهو )١(

 1 .(حتف - 51١ / ۷) «يراخببلا



 ر

 . [۲)٠ يتيب له يف هللا مكركذا)

 وُفْجَي شبر ضب نأ هْيلِإ ىَكتْا دقو  هّمَع ساّبَعلل اض لاقو
 هلل ؛ ْمُكوُبِحُي ىَتَح َنوُنمْوُي آل ؛هدّيِب يسْفَت يذّلاو» : لاقف - مشاه ينب

 a «ليعاَمسإ ينب : ىفطصا هللا نإ :َل

 5 يب ْنِم ىَفَطْصاو ءاشْيَرف ةئانك ْنِم ىفَطْصاو «ةنانك 0

 يبأ نب يلع لضف نم :باب) ءةباحصلا لئاضف يف ملسم هاور . (حيحص) 0١

 .(517 / ۲) «ةنسلا» يف مصاع يأ نب باو ,.(يوون - 188 / )١6 (بلاط

 514 / )٠١ (هنع هللا يضر سابعلا بقانم :باب) .بقانملا يف يذمرتلا ىور (؟)

 :ًاعوفرم ةعببر نب بلطملادبع نع (ةفحت -
 ٠ .«هلوسرلو هلل مكّبحي ىتح نامی لجر بلق لخدي ال ؛هدیب يسفن يذلاو»
 .(5657) «لوصألا عماج» يف طوؤانرألا هقفاوو .«حيحص نسح» : يذمرتلا لاقو

 «يتبارقل» : ظفلبو ء.(ركاش - ۱۷۷۳و ۱۷۷۲) ظفللا اذهب دمحأ مامإلا هاورو

 .ركاش دمحأ امهدانسإ حو ‹(۷۷)

 )51١15(. «عماجلا فيعض» يف ينابلألا هفعضو

 : ظفلب )١7657( «ةباحصلا لئاضف» يف دمحأ مامإلا هاور نكل

 .«يتبارقلو هلل مكوبحي ىتح»
 : سابع هللا يصو هققحم لاق نكلو .فيعض لسرم دانسإب

 يبأ نع هيبأ نع نايفس قيرط نم (ب۸۸) يِبنيّزلا دارط يلامأ يف ًالوصوم هتدجوو»
 .ه أ . يح لوصوُم دانس اذهو . . .سابعلا لاق :لاق .سابع نبا نع ىحضلا

 . ملعأ هللاو

 . طوطخملا يف ترّركت #

4° 



 يلا تيب لهأ]

 .(00( مشاه ينب نم ينافطصاو . مشاه

 ونب مهب قحليو ؛ مشاه ينب نم مهلكو «سابعلا لاو «ليقع لاو ءرفعج

 : مالسلا هيلع هلوقل ؛ بلطملا

 , 9(ًامالسإ الو ةيلهاج انوقرافي مل مهنإ»

 هللا لوسر نم مهتبارقو مهتمرح مهل نوعري ةعامجلاو ةنسلا لهأف

 هللا نيد ةرصن يف مهئالب نسحو « مهقبسو «مهمالسإل مهنوبحي امك ؛ لك

 )١( (كك يبنلا بسن لضف :باب) «لئاضفلا يف ملسم هاور . (حيحص) )٠١ /
 ١ - (لَك يبنلا لضف يف ءاج ام :باب) «بقانملا يف يذمرتلاو «(يوون )٠١ / ۷٤ -

 :ثيدحلا مامتو .(حيحص) (۲)

 .دحاو ءيش بلطملا ونبو مشاه ونب امنإ «مالسإ الو ةيلهاج يف ينوقرافي مل مهنإ»

 . (هعباصأ نيب كبشو

 يف دواد وبأ هاور هوحنبو .هل ظفللاو ۱۳١(« / ۷) ءيفلا مس يف يئاسنلا هاور

 .(نوع - ۲٠۲ / ۸) (سمخلا مشق عضاوم نایب يف :باب) «جارخلا
 «دحاو ءيش بلطملا ونبو مشاه ونب امنإ» : طقف هنم ريخألا ءزجلا يراخبلا ىورو

 ضرف يفو «(حتف - 484 / ۷) (ربيخ ةوزغ :باب) .يزاغملا يف  ىوقأ هيف دهاشلاو -

 «بقانملا يفو «(حتف - ۲٤١ / ) (مامإلل سمخلا نأ ىلع ليلدلا نمو :باب) «سمخلا
 . (حتف - ٥۳۳ / 5) (شيرق بقانم : باب)

 ءانبأ امهونبف «بالك نب ّيَّصُق نب فانم دبع امهوبأ «ناوخأ بلطملاو مشاهو

 ٤ ع
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 . لجو زع
 هيلإ فيضأ غابص لجر مسا : ليق ؛ ءاخلا مضب - «مخ ريدغ»و

 بسُت كانه ٍةَضْيَغ مسا مح : ليقو .ةفحجلاب ةنيدملاو ةكم نيب يذلا ريدغلا
 . فتلملا رجشلا : ةضّيغلاو .ريدغلا اهيلإ

 ىتح نونمؤي ال هديب يسفن يذلاو» :همعل مالسلا هيلع هلوق امأو
 تيب لهأ بحي ىتح ٍدحأ ناميإ متي ال :هانعمف ؛«يتبارقلو هلل مكوبحي
 مهتبحم بجت نيذلا هتعاط لهأو هئايلوأ نم مهنأل ًالوأ : هلل ةَ هللا لوسر

 .هب مهبسن لاصتاو هللا لوسر نم مهناكمل ًايناثو . هيف مهتالاومو

 نومي َنينمْؤُملا تاَهّمأ ةي هللا لوس َجاوْرَأ نولو
 : ةرخآلا يف ُهَجاَوْرَ ا نهن

 َنَمآ ْنَم َلّوأو ءهدالوأ رثكأ ما اهْنَع هللا ّيِضَر َةَجيِدَح ًاصوصخ
 ٌةيلاَعلا ُةلْْنَملا هم اَهَل َناَكو ءهرْمأ ىلَع ُهَدَضاَعَو هب

 يلا اهيف َلاَق يتّلا َهْنَع هللا يضر ٍقيّدَّصلا تنب ةقيدصلاو
 . 2( ماَعطلا رئاَس ىلَع دّبرثلا لضْفك ءاسنلا ىلع ةْشئاَع لْضَف» : يك : دلك

 دليوخ تنب ةجيدخ نهلوأف , حاكنب ٌنهجوزت نم نه ةئ هجاوزأ /,ش/

 تَلاَق دوم : ىلاعت هللا لوق :باب) .ءايبنألا يف يراخبلا هاور .(حيحص) )١(

 يضر ةشئاع لضف :باب) ءةباحصلا لئاضف يفو «(حتف - 4١ / ) (4ْميْرم اي ٌةكئاالَملا
 مأ ةجيدخ لئاضف :باب) «ةباحصلا لئاضف يف ملسمو «(حتف - ٠١5 / ۷) (اهنع هللا

 - )١١ / 5١9 (اهنع هللا يضر ةشئاع لضف :باب)و «(يوون - ۸ / )٠٠١ (نينمؤملا

 . يئاسنلاو « يذمرتلاو «(يوون

4۷ 

 تاهمأ بح]

 , [نينمؤملا



 ‹ نيرشعو ا هنس تناكو «ةثعبلا لبق ةكمب اهجوزت ءاهنع هللا يضر

 قزر دقو «تيفوت ىتح اهيلع جّوزتي ملو ءاماع رشع ةسمخب هربكت يه تناكو

 لامتحا ىلع هاوقو «هب نمآ نم لوأ تناكو «ميهاربإ الإ هدالوأ لكب اهنم

 «ةنس نيتسو سمخ نع نينس ثالثب ةرجهلا لبق تتام دقو .ةلاسرلا ءابعأ

 . (اهنع هللا يضر) ةعمز تنب ةدوس اهدعب جوزتف

 اذإ ىتح «نينس تس تنب تناكو ءاهنع هللا ىضر ةشئاع ىلع دقعو

 . عست ټنب يهو اهب ىنب ةنيدملا ىلإ رجاه

 يبأ اهجوز دعب اهجوزت ءاهنع هللا يضر ة ةملس مأ ًاضيأ هتاجوز نمو

 ىلع وأ ءاهل هثراح نب ديز قيلطت دعب اهجوزت شحج تنب بنيزو

 .اهايإ هللا هجوز حصألا

 «رمع تنب ةصفحو « يبح تنب ةيفصو «ثراحلا تنب ةيريوجو

 .ةرخآلا يف ةي هجاوزأ نهو «نينمؤملا تاهمأ نهلكو «ةميزخ تنب بنيزو

 .امهنع هللا يضر ةشئاعو ةجيدخ قالطإلا ىلع نهلضفأو
 ار ي ىي را ت 7 ب

 ةباحصلا نوضغْبي نيذلا 22 ضفاوّرلا ةقيرط نم َنوُؤَرَبَتَيَو) سورا فو
 .o2, BA نم بصاونلاو

 . مهنوبسبو [ةباحصلا

 2 5 6. o نگ مب ور 2 رک 5 28

 . لمع *[وا] ,لوقب تيبلا لها نوذؤي نيذلا "”بصاونلا ةقيرطو

 .(۱۹۲ ص) مهب فيرعتلا قبس (۱)

 «مهورفکو «مهيف اونعطو «تيبلا لهأل ةوادعلا اوبصان نيذلا مه :بصاونلا (۲)

 . ضفاورلا دض مهو

 .رييخت نودب ؛ «و» : طوطخملا يف #
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 َراثآلا هذه ذإ : َنولوقيو ءةباحصلا َنْيَب َرَجَش امَع َنوُكسْمْيو

 ضقنو هيف دي او تدك هام اهم را يف رتا

 وتهتم ان! تور وروُذْعَم هيف ْمُه ُهنم م حيحصلاو ههْجَو ْنَع َرّيْغو

 . نوئطخُم َنوُدِهَتْحُم امو . َنوُبيِصُم

od craهاش خيب هم يد 0 2 ضاع سعاد ا  

 ريغ ةباحصلا] نع موضعم وا نودقتعي ال كلذ عم مهو

 [ نيموصعم
 ريب هك م

 .ةَلُمُجلا يف ُبوُنذلا ْمهَْلَع ُروُجَي لب «هرئاغصو مثلا رئابک

 هيف مم 6م ٣
 مهنم ردصي ام / ةَرفْغَم ٌبجوُي ام ِلئاضفلاو ِقباوسلا َنِم مهلو

 ْنَمل ُرْفْغُي ال ام تاسلا نم ْمُهَل ُرْمْغُي ٠[ْمُهَنِإ ىتَح] ؛-رَدَص نإ -

 ل ل مُهَدَعَب
 ه ا عه

 ريخ ةباحصلا] ِْم دملا ناو نورا رح مَّن اق هللا لوز و
: 0 

 2 فد ندم اعداد لَبَج ْنِم َلَضْفأ َناَك هب ق ةَدَصت َّدَصَت اذإ ُمهدَحأ

 ٤ و E چ مي ٢° ھم عام مسام م ا 14

 وا .هنم بات دق نوكيف ؛بنذ مهدحا نم ردص دق ناك اذإ مث

 ٍدّمَحُم ةعافشب وأ .هتقباس ,لضفب ؛ُهَل َرفَع وأ هوُحْمَت تانّسحب ىتأ
5 

 هب َرفك ايندلا يف ِءالبب يلا أ «هتعافشب سانلا قحا ْمُه يذلا لك

 عقم

 . هلع

 .«هنإ ىتح» :«ىواتفلا» يفو .«هنأ ىلع» : طوطخملا يف #

€4 



 اوُناَك يتلا «[روُمألا] ٌفِيَكَف ؛ ةَقّقَحُملا بولا يف اذه ناك اذإف

 رجا ْمُهَلَف ءاوؤطخأ ْنِإو ,نارجأ ْمُهَلَف ءاوُباصأ نإ : َنيِدهَنْجُم اهيف

 ااو .ٌدحاو

 رن ليل ْمهضْعَب لف ْنِم ركن يذلا َرْدَقلا نإ من
 هللاب ناميإلا نم ؛ ْمهنساحَمو مْوَقلا لئاضف بْدَج يف «* [رُفْغَم

- 

2 

 « عفانلا مّلعلاو .ةَرّضنلاو .ةرْجهلاو هليبَس يف داهجلاو ءهلوُسَرو

 . حلاّصلا لَمَعلاو

 هب ْمُهْيَلَع ُهللا نم امو «ةريصَبو ملعب موقلا ةريس يف َرْظن ْنَمو
 الو ناك ال ءءايبنألا دعب قتلَخلا ريخ مهنا ًانيقي ملَع ؛ لئاضفلا نم

 E يا ةوفَصلا مُهّناو مهل نوكي

 . (هللا ىلع اهّمَرَكاو

 يه يتلا ضفاورلا ةقيرط نم نوؤربتي ةعامجلاو ةنسلا لهأ نأ ديري /ش/

 .مهبسو «ةباحصلا رابك نم هادع نم ضغبو «هتيب لهأو يلع يف ولغلا

 . مهريفكتو

 هنم اوبلط امل مهنأل هللا همحر )يلع نب ديز كلذب مهامس نم لوأو

 «هنع اوقرفتف كلذ ىبأ هوعيابيل رمعو ركب يبأ نيخيشلا ةمامإ نم أربتي نأ

 . ةضفار : مهل ليق ذئموي نمف « ينومتضفر :لاقف

 .بلاط يبأ نب يلع نب نيسحلا نب يلع نب ديز وه )١(

 . «رومألاب» : «ىواتفلا» يفو ««رومألا يف : طوطخملا يف #

 . «ىواتفلا» يف اذكو .«رومغم» : طوطخملا يف *#

Yo 



 . كلذ نود مهنمو «ةيلاغلا مهنم : ةريثك قرف مهو

 ةوبنلا تيب لهأ اوبّصان نيذلا بصاونلا ةقيرط نم كلذك نوؤّربتيو

 .نآلا دوجو ءالؤهل دعي ملو « ةفورعم ةيسايس رومأو بابسأل ءادعلا

 نيب عازن نم عقو اميف ضوخلا نع ةعامجلاو ةنسلا لهأ كسميو
 دعب ريبزلاو ةحلطو يلع نيب عقو ام اميس ال «مهنع هللا يضر ةباحصلا

 صاعلا نب ورمعو ةيواعمو يلع نيب كلذ دعب عقو امو ,نامثع لتقم

 نع ٌفّرحم وأ ٌبذك اهرثكأ مهئواسم يف ةيورملا راثآلا نأ نوريو «مهريغو

 نولوأتم مهنإ :نولوقيو «هيف مهنورذعيف ؛اهنم حيحصلا امأو .ههجو

 . نودهتجم

 ءاهراغصو بونذلا رابك نم ةمصعلا مهل نوعّدي ال كلذ عم مهو

 دق هعم داهجلاو ةي هللا لوسر ةبحصو لئاضفلاو قباوسلا نم مهل ام نكلو

 ريخ يَ هللا لوسر ةداهشب مهف «تألز نم مهنم ردصي ام ةرفغم بجوي

 قّدصتي ًابهذ دحأ لبج نم لضفأ هفيصت وأ مهدحأ دمو ءاهلضفأو «نورقلا

 . ةريثكلا مهتانسح بناج ىلإ ةروفغم مهتائيسف « مهدعب نم هب

 نأ مهنع هللا يضر ةباحصلا نع يفني نأ هللا همحر فلؤملا ديري

 «بونذلا نم هيلع هللا طخس بجوي ام ىلع ًاًرصم تام دق مهدحأ نوكي

 رومألا هذُه دحأ نعولخي الف ؛ًالعف مهدحأ نم بنذلا ردص دق ناك اذإ لب

 هبهذت تانسحب ىتأ وأ «توملا لبق هنم بات دق نوكي نأ امإف ءاهركذ يتلا

 ردب لهأل رفُغ امك ؛مالسإلا يف هتفلاس لضفب هل رفغ وأ «هوحمتو

 ءهتعافشب سانلا دعسأ مهو لَك هللا لوسر ةعافشب وأ «ةرجشلا باحصأو

 .هب هنع رفکُف هدلو وأ هلام وأ هسفن يف ايندلا يف ءالبب يلتبا وأ ءابب مهقحأو

 ١ه"

 ةنسلا لهأ فقوم]

 عازنلا نم ةعامجلاو .

 [ةباحصلا نيب



 نم هوبكترا ام ىلإ ةبسنلاب مهيف هداقتعا بجي ام وه اذه ناك اذإف

 اهيف أطخلاو داهتجا عضوم يه يتلا رومألا يف فيكف ؛ةققحملا بونذلا

 ظ .روفغم

 نساحم نم مهل ام بناج ىلإ هيف اوؤطخأ يذلا اذُه سيق اذإ مث
 .رحب يف ةرطق نوكي نأ دعي مل ؛ لئاضفو

 مهف «باحصألا ءالؤه هل راتخا يذلا وه ةي هيبن راتخا يذلا هللاف

 لضفأ ىه ىتلا ةمألا هذه نم ةراتخملا ةوفصلاو ءءايبنألا دعب قلخلا ريخ

 . ممألا
 دشأ بجع ةباحصلا نأش يف هللا همحر فلؤملا مالك لّمأت نّمو

 ىلع مجهتي هنأ هيلع مهئاعداو :نويصعتملا ةلهجلا هب هيمري امم بجعلا

 نم هولاق ام رخآ ىلإ ا . مهعامجإ قرخيو «مهنأش نم ضغيو , مهرادقأ

 5 هع 5 و و ۹ 23 ه۶ ع °

 امو ءايلوآلا تاماركب قيدصتلا ةنسلا لها لوصا نمو) تاماركب ناميإلا]

 مولُعلا عاونأ يف تاّداَعلا قراوخ نم ْمهيديا ىلع هللا يرجي ٠ 0 o 2 ب 2 “۾ 7 مع 5 ھي o 4 [ءايلوألا
 ١ ا 0 وو 1 َ 1 رى ١ هع 2 7

 فلاس نع *[روثاملاو] .تاريثاتلاو ةردقلا عاوناو تافشاكملاو

 ةباحصلا نم ةّمألا هذه ِرْدَص ْنَعو ءاهريغو فهكلا ةَروُس يف مَمألا

 . (ةمايقلا موي ىلإ اهيف ةدوجوَم يهو .ةمألا **[قَّرف] رئاسو َنيعباتلاو

 . «ىواتفلا» يف اذكو ««روثأملاک» : طوطخملا يف #

 . حصأ وهو .«ىواتفلا» اذكو .«نورق» : ظوطخملا يف ##

YoY 



 قلع هو ای ا ا طرت اوت دقو وق
 ايبنأ يدهل نيعبتملا هئايلوأل هللا تامارك عوقو

 ؛ 2هئايلوأ نم يلو دي لاب دال فراخ ومآ اةفارككلاو ٠

 | . ّيويند وأ ّينيد رمأ ىلع هل ةنوعم
 نيقرفلا ىوعدب ةنورقم نوكت ملا نأب ةزجعملا نيبو اهنيب قرفيو

 20006 نما رتل توخ الا
 :اهمهأ ؛ ةريثك حلاصمو مكح تاماركلا هذه عوقو نمضتيو

 ذوفنو هللا ةردق لامك ىلع ةلالد مظعأ لدت ,ةزجعملاك اهنأ : الوأ

 ًاننس ةداتعملا بابسألاو ننسلا هذه قوف هل نأو دیری امل لاّعف هنأو « هتئيشم

 . مهلامعأ اهكردت الو ءرشبلا ملع اهيلع عقي ال ىرخأ

 يف مهب هللا هعقوأ يذلا مونلاو .فهكلا باحصأ ةصق كلذ نمف

 .ءانفلاو للحتلا نم مهنادبأل ىلاعت هظفح عم ءةليوطلا ةدملا كلت
 يهو اهيلإ قزرلا لاصيإ نم نارمع تنب ميرم هب هللا مركأ اماه

 یا :اهلأسو «مالسلا هيلع ايركز كلذ نم بجع ىتح «بارحملا يف

 .«اذه كل

 ءدهملا يف همالكو «هاي | اهتدالوو بأ الب ىسيعب اهلمح كلذكو

 ا : . كلذ ريغو
 نأل ؛ءايبنألل ةزجعم ةقيقحلا يف وه ءايلوألا تامارك عوقو نأ: اا

 هللا بحأف ءرودقملا ىلع ربصو روظحملا كرتو .رومأملا.لعف نم وه : يلولا )١(

 . ةيميت نبا مالسإإلا خيشل «ناقرفلا» ةلاسر :رظنا . هنع يضرو «هبحأو

 .۳۷ :نارمع لآ (۲)



 ىلع مهريسو «مهئايبنأل مهتعباتم ةكربب الإ مهل لصحت مل تاماركلا كلت

 . مهيده

 يف مهل هللا اهلّجع يتلا ىرشبلا يه ءايلوألا تامارك نأ :ًاثلاث

 نمو « مهتبقاع نسحو مهتيالو ىلع لدی رمأ لك ىرشبلاب دارملا نإف ؛ايندلا

 . تاماركلا كلذ ةلمج

 موي ىلإ ةمألا هذه يف عطقنت مل ةدوجوم تاماركلا لزت ملو ؛اذُه

 . يلد ٌربكأ ةدهاشملاو ءةمايقلا

 «ءايبنألا تازجعم اوركنأ امك ءايلوألا تامارك ©"ةفسالفلا تركنأو

 اهسابتلا ىوعدب ؛ةرعاشألا ضعبو «ةلزتعملا ًاضيأ تاماركلا تركنأو

 ىوعدب نرتقت ال  انلق امك  ةماركلا نأل ؛ةلطاب ىوعد يهو .ةزجعملاب

 ظ . ةلاسرلا

 نم نوذوعشملاو ٌةلجاجّدلا هب موقي ام نأ ىلإ هبنتلا بجي نكل
 لامعأ نم ةفوصتملاب مهسفنأ نومسي نيذلا ةعّدتبُملا قرطلا باحصأ

 كاسمإلاو «حالسلاب مهسفنأ برضو «رانلا لوخدك ؛ةيناطيش قيراخمو

 يف تاماركلا نم سيل ؛كلذ ريغ ىلإ . . .بيغلاب رابخإلاو «نيباعثلاب

 . ناطيشلا ءايلوأ ءالؤهو .قحب هللا ءايلوأل نوكت امنإ ةماركلا نإف ؛ءيش

 وه :اليفو .افوسو اليف :وه فوسليفلاو. .ةمكحلا ةبحم :ةينانويلاب ةفسلفلا )١(

 .ةمكحلا بحم وه : يأ ؛ةمكحلا :افوسو .بحملا

 ءسيلاط وطسرأك ؛ مهتالالضو مهرفك يف نانويلا ةفسالف عبتا نم : برعلا ةفسالفو

 . مهريغو بيبطلا يزارلاو انيس نباو دشر نبا برعلا ةفسالف نمو ءامهريغو .نوطالفأو

 8 (4غص) رظناو 1 مهتاماركو ءايلوألا الو « مهتازجعمو ءايبنألاب نونمؤي ال ءالؤهو
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 .لوسَر راثآ ابتا ةَعامجلاو ةنسلا لأ ةقيرط نم ْمُث : ٌلَصْف)
 َنيجاهملا ن َنم َنيِلّوألا َنيِقباّسلا ليس ٌعابَتاو ءًارهاظو ًانطاب كي هللا
 دب ْمُكيَلَع» :لاق تح هلع هللا ٍلوسر ة ةّيصَو عابتاو راصنألاو

 ءاهب اوُكَّسَمَت ءيدْعَي ْنم َنُيِدُهَملا َنيِدِشاَرلا ء ءافلُحلا ةنّسو

 ةعدب ثَدحم] 03 نإف ؛رومألا تاثدخمو مكاَيِإو .ذجاونلاب اهيِلَع

 , 0(ةلالض ٍةَعذب "[لكد

GE 
 يو هر

Eيده ِيڏهلا ر ریخو ءهللا مالک مالكلا قدا نا  

 « سالا فانصأ مالک نم هِرْيَغ ىلع هللا مالك نورثؤیو كي ٍدَمَحُم
E 2ا 2  oرع 2#  

 .دحا لك يده ىلع يي دمحم يده نومدقيو

 7 2 ه٤ لال 28 2 ه٤ د عم ي

 ظفل ناك نإو .ةقرفلا اهدضو .**[عامجإلا] يه ةعامجلا نآل

 .َنيعِمَتْجُملا موقلا سفتل امسا ّراص ْدَق ةَعامجلا

 بانتجاو ةنسلاب ذخألا :باب) .ملعلا باوبأ يف يذمرتلا هاور .(حيحص) )١(
 : باب) ءةنسلا باتك لوأ دواد وبأو .- ( حيحص نسح)» : لاقو  (ةفحت - E۳۸ | فز (ةعدبلا

 ءافلخلا ةنس عابتا :باب) .ةمدقملا .يف هجام نب راو .(نوع  ”ه8 / )١۱۲ (ةنسلا موزل يف

 .(نيدشارلا

 عماج»و «(ةنجلا لالظ عم - 04 - 4 مقر) , ا يبأ نبال «ةنسلا» :رظنا

 .(۲۷۸ / ۷) «لوصألا

 ثينأتلاب ؛«ةثدحم» :اهيف نأ الإ ؛«ىواتفلا» يف اذكو ..طوطخملا نم ةدايز #

 .(ثدحم» :لدب

 . حصأ وهو ««ىواتفلا» يف اذكو .«عامتجالا» : طوطخملا يف *#

Yoo 

 [عادتبا ال عابتإ) یتنسب



 ملعلا يف ِهْيَلَع ُدَمَتْمُي يذلا ثلاثلا لضألا وُه عامجلإلاو .
 ا لا

 ,لاوفأ نم سالا هيلع ام عي الا لوصألا هذهب نوري مهو .

 . نيّدلاب قلعت ُهَلاَمم ةَرهاظ وأ ةنطاب لامغأو

 ' ْذِإ ٌحلاَّصلا تسلا ِْيَلَع ناك ام وُه طبي يذلا عامجإلاو

 لهأل جهنملا ا .خلإ 2٠ :ةنسلا لهأ ةق ةقيرط نم مث» : : هلوق /س / لما جيم سا

E N 777دع ا  
 : ةثالث لوصأ ىلع موقي جهنملا اذهو «لوصألا لئاتس يف را

 ال مهف سا و يذلا ءلجو زع هللا باتك :اهلوأ

 ا نم دحأ مالک هللا مالک ىلع نومّدقي

 ال .ةقيرطو يده نم هنع رثا امو ةي هللا لوسر ةنس :اهيناثو

 ْ .سانلا نم دحأ يده كلذ ىلع نومدقي
 قّرفتلا لبق ةمألا هذه نم لوألا ردصلا عامجإ هيلع عقو ام :اهئلاثو

 سانلا هلاق امم كلذ دعب مهءاج امو «تالاقملاو ةعدبلا روهظو راشتنالاو

 باتكلا يه يتلا ةثالثلا لوصألا هذهب اهونزو تالاقملا نم هيلإ اوبهذو

 ا انآ درر افلا ناو ب افا إف «عامجإلاو ءةنسلاو

 . «ئواتفلا» يف اذكو ««ةمألا ترشتناو» : طوطختملا يف #

"> 



 ا اا

 . لّواتيف «صوصنلاب بعالتي نم نيب طسو «هعبتا نم ىقشي الو .هكلاس '
 نم نيبو «فلسلا عامجإب ًابعي الو ,ةحيحصلا ثيداحألا ركنيو «باتكلا

 كلذ يف قرفي ال .لوق لكب ذخأيو «يأر لك لبقتيف يربح طي
 . ميقسو عحص « نيمسو ثغ نيب

 مس 8

 مراكم عامج] ٌنوهنيو .فورعملاب ڭا ۰ هذه 9 م 3 لعد
 [قالخألا

eهک چ 7 35 ماع 7 كه َة  
 اراربا ءارمألا عم دايعألاو عمجلاو داهجلاو جحلا ةّماقإ نوريو

 ٍ 7 < يا عطا ر

 . تاعامجلا ىلَع نوظفاحيو ءاراّجف وا اوناك

 : نمؤملا» : اا هلوق ىنعم نودقتغيو ةّمألل ةحيصنلاب نونيديو

 و

 نيب كيبشو ايم ع دش وموصردلا نايئُملاك نمؤملل

 ُمهمحارَتو ْمُهّداَوَن يف َنيِئِمْؤُملا ُلَثَم» : ل هلؤقو «هعباصأ

 اَس ُهَل ىَعاَدَت وضع ُهنم ىَكَتْشا اذإ :دّسَجلا لَثَمَك ْمهفطاَعتو

 . 9(رّهَسلاو ىمحلاب دسجلا

 )١( ه) (مولظملا رصن :باب) .ملاظملا يف يراخبلا هاور .(حيحص) / ۹٩۹ -
 (مهفطاعتو نينمؤملا محارت : باب) .بادآلاو ةالصلاو ربلا يف ملسمو «(حتف )١5 / 80/5

 (يوون . ٤

 )۲( (مئاهبلاو سانلا ةمحر :باب) «بدألا يف يراخبلا هاور .(حيحص) )٠١ /
  - 8(مهفطاعتو نينمؤملا محارت :باب) «بادآلاو ةلصلاو ربلا يف ملسمو «(حتف )١١ /

 ش ` .(يووت "الك

 ”هالا



 o عصا

 ٌرمب اضرلاو ٠[ءاخّلا دنع] ركشلاو ءءالبلا دنع ربصلاب ا

 . ءاضقلا

 َنودقتُعَيو « لامغألا نِساَحَّمو .قالخألا مراكَم ىلإ َنوعُدَيو

 َوُفْعَتو ءَكَمَرَح ْنَم ّيطغُتو ءَكَعطَق ْنَم لص نأ ىلإ َنوُبْدْنَيَو

 ,راوجلا نسخو , ماحرألا ةّلصو ءنْيَدلاَولا رېپ ا

 .كولْمَملاب قفرلاو . ليبّسلا نباو نيكاسّملاو ىماتيلا ىلإ ناسحإلاو

 قلَخلا ىلع ةّلاطتسالاو < ٍيغّبلاو :ءالّيخلاو .رخفلا نع َنْوهنيو

 - ريب وأ ٌّقَحب

 .اهفاسفَس ْنَع نوهنيو «قالخألا نان ا
 7 3 5 3 هے eT ع. ررر وم رے

 نوعبتُم هيف ْمُه امنإف ٍ؛هِرْيَغَو اذه ْنم هَنولَعْفيو ُهَنولوُقَي اَم لكو

5. 

 0 دعا

 ةأرملا قح يف ءاج ام :باب) «عاضرلا يف يذمرتلا هاور . (حيحص وأ نسح) (1)

 يف دواد وبأو «- « حيحص نش ثيدح اذه» :لاقو  (ةفحت - )٤ / ۳۲١ (اهجوز ىلع

 ا .(نوع- ٤١۹ / ۱۲) (هناصقنو ناميإلا ةدايز ىلع ليلدلا : باب) .ةنسلا

 ينابلألا هححصو ء(١۱۹۷) «لوصألا عماج» يف طوؤانرألا هدانسإ نّسح ثيدحلاو

 دمحأل هازعو .(408 / )٠١ «حتفلا» يف ظفاحلا هدروأو )۱۲٤۱١(« «عماجلا حيحص» يف

 .هنع تكسو ىلعي يبأو مكاحلاو يذمرتلاو

 . «ًاقلخ مكنسحأ مكرايخ نإ» :ًاعوفرم (حتف - 455 / )٠١ يراخبلا يفو

 . ةيمالسإلا ةعماجلا ةعبطو «ىواتفلا» يف ةدوجوم يهو .طوطخملا نم ةدايز #
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 ادّمَحُم هب هللا َثَعَب يذلا مالسإلا نيد يه ْمُهَتقيرطو .ةنسلاو باتكلل

 اذه يف فلؤملا عمج .خلإ «. . .لوصألا هذه عم مه مث» :هلوق /ش/

 ر ةعامجلاو لا لها اه خلكم يتلا «قالخألا مراكم عامج لصفلا

 ركنملا نع يهنلاو «لقعلاو عرشلاب هْنْسُح َفرُع ام وهو «فورعملاب رمألا
 كلت نم ةعيرشلا هبجوت ام بسح ىلع ءاعرشو القع حيبق لك وهو

 : مالسلا هيلع هلوق نم مهفي امك ؛ ةضيرفلا

 نإف «هناسلبف ۽ ؛ عطتسي مل نإف « هديب هريغيلف ؛ًاركنم مكنم ىأر نم»

 .)«ناميإلا فعضأ كلذو .هبلقبف ؛ عطتسي مل

 ؛ اوناك اأ ءارمألا عم داهجلاو جحلاو تاعامجلاو عمجلا دوهش نمو

 : مالسلا هيلع هلوقل

 .«)«رجافو رب لك فلخ اولص»

 (ناميإلا نم ركنملا نع يهنلا نوك : باب) ءناميإلا يف ملسم هاور . (حيحص) )١(

 ۳۹۲۳ / 5) (ديلاب ركنملا رييغت يف ءاج ام :باب) «نتفلا يف يذمرتلاو «(يوون-۳۸۰ / ۲)

 . هجام نباو « يئاسشلاو ءدواد وبأ هاورو «(ةفحت

 :لاقو «ةريره يبأ نع لوحكم قيرط نم (ها/ / ۲) ينطقرادلا هاور .. (فيعض) (۲)

 ۲) «ريبحلا صيخلتلا» يف رجح نبا ظفاحلا هلعأ دقو ««ةريره يبأ نم عمسي مل لوحكم»

 «عماجلا فيعض» :رظناو «عاطقنالاب (۲۷ / ۲) «ةيارلا بصن» يف يعليزلاو / ۳٣(«

(£۷۸). 

 0 (هفلخ نم ٌمتأو مامإلا ّمَتْي مل اذإ :باب) «ناذألا يف يراخبلا هاور ام هنع ينغيو

 ؛اوباصأ نإف  لالضلا ةمئألا : : ينعي  مكل نولصي» : لاق هنأ كك يبنلا نع (حتف - 1417 /

 .«مهيلعو مكلف ؛اوؤطخأ نإو .مهلو مكلف
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 ةئسلا لمأ]

 ةقرفلا مه ةعامجلاو

 [ةيجانلا

 .: مالسلا ةيلع هلوقل ؛ ملسم لكل حصنلا نمو

 . ()«ةحيصنلا نيدلا»

 داوتو فطاعت نم ةيناميإلا ةوخألا هبجوت امل حيحص مهف نمو

 ناينبلاب نينمؤملا لوسرلا اهيف هّبشي يتلا ثيداحألا هذه 1 امك ؛رصانتو

 ىلإ ةوعد نم ءاضعألا طبارتملا دسجلاب وأ «تانبّللا كسامتملا 8 لا

 «بئاصملا ىلع ربصلا ىلإ نوعدي مهف ءقالخألا مراكم لاخلا

 ام كاد رغ لاب هاف هللا ءا والا ىلع ركشلاو

 . هركذ

 ِثال ىلع ٌقرْفَتس هما نأ لكي يل ريغ انل نکل

 يفو . َةَعامجلا يهو «ةدحاو الإ ؛راثلا يف اهلك «ةقرف نيعبَسو

 ميلا هيلع انأ ام لم ىلع َناَك ْنَم ْمُهد :َلاَق هنأ ةنع ٍثيدح

 نَع صلاخلا ٍضْحَملا مالسإلاب َنوكّسمتملا ٌراص ؛2(يباحضأو

 . ةَعامجلاو ةنَسلا لها ْمُه ُه بوشلا

 )١( (ةحيصنلا نيدلا نأ نايب :باب) .ناميإلا يف ملسم هاور .(حيحص) )۲ /

  - 5هاورو «(نوع - ۲۸۸ / ۱۳) (ةحيصنلا يف :باب) .بدألا يف دواد وبأو «(يوون
 اقبالا ` ۰

 نباو «(نوع 4١ / ۱۲) «ةنسلا» باتك لوأ يف دواد وبأ 7 .(حيحص) (۲)

 )١ مصاع يبأ نبال «ةنسلا»و )١ / ١۸(« «ةحيحصلا ةلسلسلا» :رظنا . يمرادلاو .هجام

 5١(. ص) رظناو .(۳۲ /

 5١(. ص) هجيرخت مدقت . (نسح) (۳)

۳۹۰ 



 A on 2 3 م 20
 مالعا مهنمو ‹نوحلاصلاو .ًءادهشلاو .نوقيدصلا مهيفو

 2 ر و 8 0 ر 7 5 1 و

 ٍلئاضفلاو 20 ةروثاملا بقانملا ولوا .ىجدلا حيباصمو .ىدهلا

ofl 7 2 5اھ ی اک ٍِ 16 عام 5 7  

 عمجا نيذلا :*[نيدلا ةمئا] مهيفو .لادبألا مهبفو .ةروكذملا
Th 6هد هان 5  

 ةنسلا لمأ] ةروصنملا ةفئاطلا مهو ."*[مهتياردو] مهتياده ىلع نوملسملا

TT E.ةفئاطلا مهةعامجلاو ي ياو | ق  
 [ةروصنلا قحلا ىلع ىتما نم ةفئاط لازت ال» : يي ىبنلا مهيف لاق نيذلا
 2ك 2 6 275 هس ها# 1 o osd ا 8
 موقت ىتح .مهلذخ هم الو . مهفلاخ نم مهرضي ال .ةروصنم

 ت ر

 . ”(ةعاسلا
 of راج 2 همر 2 و £o موه مح E ن

 ناو ءاناذه ذإ دعب انبولق غيزي ال ناو مهنم انلعجي نا هللا لاسن

 هم ص

 . ُتاَّهَولا َوُه ُهنإ َةَمْحَر ُهندَل نم انل َبَهَي
 . مَلعأ ُهللاو ينگ و

 . (اريثك اميلست ملسو هبحصو هلاو ٍدمحم ىلع هللا ىلصو

 نم ةغلابم ةغيص قيَّدّصلاف . خلإ «. . .نوقيّدَّصلا مهيفو» : هلوق امأو /ش/
 لوألا قيّدصلا وه هنع هللا يضر ركب وبأو « قيدصتلا ريثكلا هب داري ,قدصلا
 .ةمألا هذهل

 يف تبثملا وه هتبثأ يذلاو  يعبطم أطخ هلعلو ,«ةروثجملا» : ءاتفإلا ةعبط يف )١(

 ( . تاعبطلا عيمج ٠

 5١(. ص) هجيرخت مدقت . (حيحص) (۲)
 . ١ مهيفو» : ظفل نودب نكلو ««یواتفلا» يف اذكو .«ةمئألا» : طوطخملا يف #

 : اخ «ىواتفلا» یف ةتبثم ىهو .طوطخملا نم ةدايز ##

۲١1 



 .ةكرعملا يف لتق نم وهو ,ديهش عمج وهف ؛ءادهشلا امأو
 اضف ل فلخي نيذلا مهو «لذدب عمج مهف ؛)لادبألا امأو

 :ثيدحلا يف امك ؛ هنع عافدلاو نيدلا اذه ديدجت يف

 رمأ اهل ددجي نم ةنس ةئم لك سأر ىلع ةمألا هذهل هللا ثعبي»
 . ”«اهنيد

 . ملعأ هللاو

 كا ل هبحصو هلاو دمحم ىلع هللا ىلصو

OOOOO 

 )١( ص) «فينملا رانملا» يف ميقلا نبا ظفاحلا لاق ١75(:

 لوسر ىلع ةلطاب اهلك داتوألاو ءابجنلاو ءابقنلاو ثاوغألاو باطقألاو لادبألا ثيداحأ»

 .ه .أ ءا هللا

 يف مهنم دحاو لك مكحتي ةعبس ًالادبأ كانه نأ نومعزي نيذلا ةيفوصلا ىلع اذهب دري

 مهف ؛ مالسإلا خيش مهينعي نيذلا لادبألا امأ ءءابجنلاو ثوغلا رمأب عبسلا تاراقلا نم ةراق

 . حراشلا مهفرع نيذلا

 / )١١ (ةثملا نرق يف ركذي ام :باب) «محالملا يف دوادوبأ هاور .(حيحص) (۲)

 نبا ظفاحلا هلاجر قثوو هدانسإ ىوقو ««ةفرعملا» يف يقهيبلاو « مكاحلا هاورو «(نوع ٠
 .(44 ص) «سيسأتلا يلاوت» يف رجح

 )۸۸۸١(. «لوصألا عماج»و «(1410) «عماجلا حيحص» :رظنا

 .ًارخآو ًالوأ هلل دمحلاو .(ه١٠4١ ماع نم نابعش فصتتم يف هنم غارفلا مت (#)

۲ 



 ملقب
 فاقسلا رداقلا دبع نب ىولع





 َنيِدقَتْعُم هللا ديحوت يف لوقن) : ىلاعت هللا همحر يواحطلا لاق

 .«(ُهل كيرش ال ُهَدْحَو هللا نإ :هللا قيفؤَتب

 : عاونأ ةثالث نمضتي ديحوتلا : حرشلا

 .. تافصلا يف مالكلا :اهدحأ

 هّدحو هللا نأ نايبو ءةيبوبرلا ديحوت : يناثلاو
 ”.ءيش لك قلاخ

 َدَبعي نأ ىلاعتو هناحبس هقاقحتسا وهو ةّيهلإلا ديحوت :ثلاشلاو

 . هل كيرش ال هذحو

 خيشل «ةيرمدتلا» ةمدقمو «(۹۸ - 78 ص) «ةيواحطلا ةديقعلا حرش» :رظنا (#)

 | ۰ ٤ . ةيميت نبا مالسإلا
 ديحوت ثلاثلا عونلا ىمسيو «تابثإلاو ةفرعملا ديحوت يناثلاو لوألا عونلا ىمسي )١(

 . «ةيطساولا» ل



 هنأو .ءيش لك قلاخ هنأب رارقإلاك ؛ ةيبوبرلا ديحوت وهو : يناثلا امأو

 ال ٌقح ديحوتلا اذهو .لاعفألاو تافصلا يف نائفاكتم ناعناص مّلاعلل سيل

 مدا ينب نم ةفورعم ةفئاط هضيقن ىلإ بهذي مل ديحوتلا اذهو .هيف بير

 هريغب رارقإلا ىلع ةروطفم اهنوك نم مظعأ هب رارقإلا ىلع ةروطفم بولقلا لب
 مُهّلُسُر ْتَلاَقظ : مهنع هللا ىكح اميف لسرلا تلاق امك ؛ تادوجوملا نم

 !؟4١ ضْرَألاو تاوامّسلا رطاف ُكَش هللا يفأ

 وهو «ةيبوبرلا ديحوت نمضتملا «ةيهلإلا ديحوت وهو : [ثلاثلا اًمأو]

 .هل كيرش ال هدحو هللا ةدابع

 قلاخ أو «ةيبوبرلا ديحوتب نورقي اوناك برعلا نم نيكرشملا نإف
 ره ُمُهَتَلَس نئلوۆ» : هلوقب مهنع ىلاعت ربخأ امك ؛دحاو ضرألاو تاوامسلا

 نإ اهيف نَمَو ضزألا نَمِل لق .04شللا نويل ضرألاو تاوامّسلا َقَلَخ
 يف ريثك اذه لثمو . . .6َنورُكَذَت الفا لق هلل َنولوقْيَس . نويل وک

 ظ . نارقلا

 لب «ملاعلا قلخ يف هلل ةكراشم اهنأ مانصألا يف نودقتعي اونوكي ملو

 هنوُد نم اوذختا َنيذلاو» :هلوقب ىلاعت مهنع ربخأ امك اهيف مهلاح ناك
 ب مرو <

 ام هللا نود نم نودع 04 ىر هللا ىلإ اوبر الإ مهذب ام ابل

 . ۲١ :نامقل (۲)

 . ۸9 - €۸ :نونمۇملا (۳)

 .۳ :رمزلا )٤(

۲٦ 



 م را

 ال امب هللا نوئ وعْبتتا لف هللا دنع انّواعَفُس ث ءالؤه َنولوقتيو ْمُهُعَمْنَي الو ْمُهُرضَي ال

 . 00ه َنوُكرْسُي مَع ىلاعتو ةناحبس ضرألا يف الو تاوامّسلا يف ُمَلْعَي

 ديحوت نمضتي يذلا «ةيهلإلا ديحوت وه بولطملا ديحوتلا نأ ملُعف

 . ةيبوبرلا

00000 

 )١( سنوي : 14 .





 ةقرفلاو ةعامجلا يف لصف

 ةقرفلاو ءًاباوصو مح ةعامجلا یرنو) : :هللا همحر يواحطلا لاق

 .©©(ًاباذَعو اغير

 . ٠ي اوقرفت الو ًاعيمج هللا لّبَحِب اوُمصتغاوإ» : ىلاعت لاق : حرشلا

 ْمُهَءاج ام دْعَب نم اوُمَلتخاو اوُقَرفَت َنيذّلاَك اونوکت الو : ىلاعت لاقو

 ( . 04 ميظَع ٌباَذَع ُمُهَل َكئلوأو تانيا

e 
 eR همهم مع

 o محر ْنَم 2 نيفلتخُم 1 الو» : 0 لاقو

 )١ «ىواتفلا عومجم» و ء(۱۷١ - ٩۱۲ ص) «ةيواحطلا ةديقعلا حرش» :رظنا (#) ٠

 . (هتجيتنو كلذ ببسو ةقرفلاو ةعامجلا يف ةدعاق ۱۹ - / ١١

 )١( :نارمع لآ ٠٠۴۳ .

 . ٠٠۵ :نارمع لآ (۲)

 . : ماعنألا (۴) |

. 16 5 

 ضخ



 . فالتخالا نم نينثتسم ةمحرلا لهأ

َْلا دو یحلاب باتكلا لن هللا دأب كلذ» : ىلاعت لاقو
 افلا َنيِذ

 .©2هٍديعَب قاقش يفَل باتكلا ىف

 مهنيد يف اوقرتفا نيباتكلا لهأ نإ» : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص لاقو

 ةّلِم نيعبسو ثالث ىلع قرتفتس ةمألا هذه نإو «ةلم نيعبسو نيتنث ىلع

 يفو .(9(ةعامجلا يهو «ةدحاو الإ ؛رانلا يف اهلك ‹(ءاوهألا : ىنعي)

 . «٠ يباحصأو هيلع انأ ام» : لاق ؟هللا لوسر اي ىه نم :اولاق : ةياور

 ىلإ ٌدرث مل اذإ «عورفلاو لوصألا يف ةمألا اهيف ٌعزانتت يتلا ٌرومألاو

 لب «قحلا اهيف نّيبتي مل ؛ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص لوسرلاو ىلاعت هللا

 رقأ ؛ُهللا مهمحر نإف : مهرمأ نم ةنّيب ريغ ىلع نوعزانتملا اهيف ريصي

 ةفالخ يف ةباحصلا ناك امك ؛ ضعب ىلع مهضعب غبي ملو ًاضعب مهضعب

 الو ءاضعب مهضعب رقيف «داهتجالا لئاسم ضعب يف نوعزانتي نامثعو رمع

 ,مومذملا فالتخالا مهنيب ّمقو اوُمَحرُي مل نإو . هيلع ىّدتعُي الو « يدتعُي

 ؛ لعفلاب امإو « هقيسفتو هريفكت لثم ؛لوقلاب اّمِإ : ضعب ىلع مهضعب ىَعبف

 ( . هلتقو هبرضو هسبح لثم

 «نولداع امإ :لوسرلا هب هللا ثعب ام ضعب مهيلع يفخ اذإ سانلاف

 الو ءايبنألا راثأ نم هيلإ لصو امب لمعي يذلا : مهيف لداعلاف ؛ نوملاظ اّمإَو

 . هريغ ىلع يدتعي يذلا : ملاظلاو .هريغ ملظي

 )١( :ةرقبلا ٠۷١ .

 5١ 5١١9(. ص) امهجيرخت مدقت (۳۰۲)

42 



 : ىلاعت لاق امك ؛نوملظي مهنأب مهملع عم .نوملظي امنإ مهرثكأو

 اَب ُملعلا ٌمُهَءاج ام دعب ْنم الإ ٌباتكلا اوتوأ َنيذلا فلما امو»
 . 004 مهنیب

 نيِدّلقملاك ؛ًاضعب مهضعب ّرقأ ؛لدعلا نم هوملعام اوكلس ولف ؛ًالإو

 هللا مكح ةفرعم نع نوزجاع مهنأ مهسفنأ نم نوفرعي نيذلا .ملعلا ةمئأل

 هيلع هللا ىلص لوسرلا نع ًاباون مهتمئأ اولعجف ءلئاسملا كلت يف هلوسرو
 رخآلا ملظي ال مهنم لداعلاف ؛ هيلع انردق ام ةياغ هذه :اولاقو «ملسو هلاو

 ا

 .ها .روذعم هنأ عم هفلاخ نم مذيو ءاهيدبي ةجح الب

00000 

 )١( :نارمع لآ ۱۹ .

۲۷١ 





 ةاداعملاو ةالاوملا ىف لصف

 ًءايلؤوأ ْمُهَْلُك نونمْؤُملاو) : ىلاعت هللا همحر يواحطلا لاق

 .«(نآرقلل ْمُهُعَبتاو ْمُهُعَوْطأ هللا دنع ْمُهُمَرْكأو ,نْمْحّرلا

 مه الو ْمِهْيَلَع تو ال هللا الو 5 الأول : ىلاعت لاق :حرشلا

 : . #00 نوقت اوناکو اونمآ نذل . َنونّرَحَي

 نونيؤملاف ؛ ةوادعلا ٌدَض يه يتلا -واولا حتفب , - ةيالولا نم : : ٌيلولا

 ن ىلاعت هللاو «هللا ءايلوأ

 ىلإ تاللا ن نم جرح اونَمآ َنيذْلا يلو هللا : ىلاعت هللا لاق

 ىلإ رولا نم مهتوجرخُ توغاطلا ُمُهويلْوَ اورْمَك َنيِذّلاو رونلا

 . 0 تامّلظلا

 باتك نم لوألا لصفلاو «(۳۹۲ ۴١۹۷ ص) ا ةديقعلا حرش» :رظنا 20

 ش ةت نبا مالسإلا خيشل «ناطيشلا ءايلوأو نمحرلا ءايلوأ نيب ناقرفلا»

 )١( :سنوي ٦۲-٩۳ .

 ) )5:ةرقبلا ٠٠۷ .

VY 



 ىلْوَم ال َنيرفاكلا نو اوْنَمآ نيِذّلا ىلوَم هللا َّنَأب كلذ : ىلاعت لاقو
 . 0 مھل

 . 04 ِضْعَب ُءايِلْوأ ْمُهُضْعَب ُتانمْوُملاو َنونمْوُملاول
 نوُميِقُي َنيِذّلا اونَمآ َنيذّلاو ُهْلوسرو هللا ُمُكُيِلَو امْنِإ : ىلاعت لاقو

 ناف اونَمآ َنيِذّلاو ُهَلوسرو هللا لوي ْنَمو . َنوعكار ْمُهو َةاكّرلا َنوتويو َةالّصلا

 .©2084َنوُبلاغلا مه هللا َبْزِح

 مهنأو «ضعبل مهضعب نينمؤملا ةالاوم اهيف تبث اهلك صوصنلا هذهف

 . مهالومو مهيلو هللا نأو هللا ءايلوأ

0 5 2 4 ٠ 5 5 1 5 

 . مهنع ىضريو «هنوبحيو مهبحيف ؛نينمؤملا هدابع ىلوتي هللاف

 ۰ . ةبراحملاب هزراب دقف ؛ًاّيلو هل ىداع نمو «هنع نوضريو

 قولخملل قولخملا ةيالوك تسيل «هناسحإو هتمحر نم ةيالولا هذهو

 ظ . هيلإ ةجاحل
 57 رش هل نكي موادو دت مل يذلا هلل ُدْمَحلا لق : ىلاعت لاق نإ 2 ©

 هایت کو للا نم و نكي ملو كْلُملا يف

 فالح ؛ًاعيمج علا هلل لب ءلُّدلا نم يلو هل سيل ىلاعت هللاف

 . هرصني يلو ىلإ هتجاحو هّلذل هالوتي نّمم « مهريغو كولملا

 /3١. :ةبوتلا (۲)

 ,ه82©2-5© :ةدئاملا (*)

 ١1١. :ءارسإلا )٤(

V€ 



 نوكت ٌةلماكلاف ؛ًةصقانو ةلماك نوكتو ..ناميإلا ريظن ًاضيأ ةيالولاو

 الو ْمِهْيَلَع ٌفْوَح ال هللا ةايلؤأ نإ الأ» : ىلاعت لاق امك ؛ نيقتملا نينمؤملل

 يفو ايلا ةايحلا يف ىرْمُبلا ْمُهَل . نوقت اوناكو اونمآ َنيِذَلا . َنونَزْحَي ْمُه
 . )4# ةرخآلا

 دعولا لهأ مهو .نوقتي اوناكو اونما نيذلا نم ناك نمل ةيالولاف

 هباحَم ىف ديمحلا يلولا ةقفاوم نع ةرابع يهو «ثالثلا تايآلا يف روكذملا

 . هطخاسمو

 هيلإ برقتلاو هتابوبحم e لاو نب وع ةددنلا اوف
 . ًاجَرْحَم هَل ُلَعْجَي هللا قت نمو : مهيف ىلاعت لاق امك ءالؤهو .هتاضرمب

 قاض امم ًاجرخم مهل هللا لعجي نوقتملاف 4ب حي ال ُتْيَح نم قدري

 ءراضملا مهنع هللا عفديف «نوبستحي ال ثيح نم مهقزريو «سانلا ىلع

 .اهحرش لوطي َءايشأ هللا مهيطعُيو « عفانملا مهل بلجيو

 مركأ :دارأ : «نارقلل مهعبتأو مهعوطأ هللا دنع مهمركأو» :هلوقو

 . مركألا وه ىقتألاو ؛ ىقتألا وهو «نآرقلل عبتألاو .هلل ٌعوطألا وه نينمؤملا

 . 04 مُكاقّنأ هللا دنع ْمُكَمركأ نإ : ىلاعت لاق
 يمجعل الو « يمجع ىلع يبرعل لضف ال» : لاق هنأ ؛ ب يبنلا نعو

 .ىوقتلاب الإ ؛ضيبأ ىلع دوسأل الو «دوسأ ىلع ضيبأل الو «يبرع ىلع

 )١( :سنوي ٦۲ - ٦٤ .

 ) )۲:قالطلا ۲ -".

 )*( تارجحلا : ١ .

 فم



 .()(بارت .نم مداو «مدا نم سانلا

 . ىنغ الو رقفب ال «ناميإلا قئاقحو ىوقتلاب هللا دنع ليضفتلا نف

 ضغبنو ءةنامألاو لْدَعلا َلْهُأ ٌٍبحْنو) : ىلاعت هللا همحر لاقو

 .٠(ةنايخلاو روجلا ٌلْهَأ

 ةدابعلا نف ؛ ةيدوبعلا مامتو ,ناميإلا لامك نم اذهو :حرشلا

 نم نينمؤملا هدابعو هئايبنأو هللا لسر ةبحمف ؛اهتياهنو ةّبحملا لامك نمضتت

 وسل اسوا CC يطيل اور هن يحن
 . هبضغل بضغيو «هئاضرل ىضريو

 «نيباوتلا ٌبحيو «نيقتملا ٌبحيو «نينسحملا بحي ىلاعت ُهللاو

 . هللا ُهَّبحأ نم ٌبحن نحنو «نيرهطتملا ٌبحيو

 بحي الو «نيدسفملا بحي الو ,نينئاخلا بحي ال ُهللاو .

 هناحبس هل ةقفاوم ؛مهضغبنو ءًاضيأ مهبحن ال نحنو «نيربكتسملا

 و

 نم ثالث» : ملسو هلاو هيلع هللا یلص يبنلا نع لا يفو

 ءامهاوس امم هيلإ ٌّبحأ هلوسرو هللا َناك نم :ناميإلا ةوالح َدَجَو ؛ هيف َّنك

 طسوألا» يف يناربطلاو ١ / ه) «دنسملا» يف دمحأ :هاور یز )1(

 ٠ رصتخم ۱۷٤١ مقر / ۲۲۲ / ۲) هوحنب رازبلاو «(نیرحبلا عمجم ۳۱۱۲١ مقر / ۳۰۵ / ه)

 قيقحت ۳٣۷ / ۲) «ميقتسملا طارصلا ءاضتقا» يف ةيميت نبا : دمحأ دانسإ ححصو «(دئاوزلا

 5١"(. ص) «ةيواحطلا ةديقعلا حرش» يف ينابلألاو (لقعلا

 .(٤۳۸و ۳۸۳ ص) (ةيواحطلا ةديقعلا حرش» :رظنا (#)
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 Ni رواق قرر سلال الكل ارملة او اف و
 .()«رانلا يف ىقلي نأ هركي امك هنم هللا هذقنأ نأ

 .ههوركمو هبوبحم يف بوبحملا ةقفاومل ةمزلتسم ةّماتلا ةّبحملاف

 . هتوادعو هتيالوو

 ضغبُي نأ ذب الف ؛ةبجاولا ةبحملا هللا ٌّبحأ نم نأ مولعملا نمو
 هللا نإ : ىلاعت لاق امك ؛ مهداهج نم هّبحي ام بحي نأ ّدب الو .هءادعأ

 .بحلاو 0 ٌصوُصْرَم ناين مناك فص هليبَس يف َنولتاقُي َنيِذَّلا ُبحُي
 هيف عمتجيي دبعلا نإف ؛رشلاو ريخلا لاصخ نم مهيف ام بسحب ضغبلاو

 «هجو نم ا نوكيف ء ضعغبلاو بحلاو «ةوادعلا ببسو ةيالولا ببس

 ها .بلاغلل مكحلاو «هجو نم ًاضوغبمو

OOOOO 

 يف ملسمو «(ناميإلا ةوالح باب ءناميإلا) يف يراخبلا :هاور .(حيحص) )١(

 . (ناميإلا ةوالح دجو نهب فصتا نم لاصخ نايب باب .ناميإلا)

 .4 :فصلا (۲)
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  نطفتي نأ بجي رمأ «”انهو» :«©ةيواحطلا حراش زعلا يبأ نبا لاق

 دقو .ةلملا نع لقني.ارفك نوكي دق هللا لزنأ ام ريغب مكحلا نأ وهو .هل

 ,رغصأ ًارفك امإو .ًايزاجم امإ :ًارفك نوكيو «ةريغص وأ ةريبك ةيصعم نوكي

 نأ دقتعا نإ هنإف : مكاحلا لاح بسحب كلذو .نيروكذملا نيلوقلا ىلع

 هنقيت عم هب ناهتسا وأ .هيف ريخم هنأو .بجاو ريغ هللا لزنأ امب مكحلا

 هللا لزنأ امب مكحلا بوجو دقتعا نإو «ربكأ ٌرفك اذهف ؛ هللا مكح هنأ

 اذهف ؛ هبوقعلل قحتسم هنأب هفارتعا عم .هنع لدعو .ةعقاولا هذه ىف هملعو

 هللا مكح لهج نإو «(”رغصأ ًارفك وأ ًايزاجم ًارفك ًارفاك ىمسيو « صاع

 اذهف ؛ هئاطخأو مكحلا ةفرعم يف هعسو غارفتساو هدهج لذب عم ءاهيف

 . «روفغم هؤطخو .هداهتجا ىلع ْرجأ هل ,ءىطخم

 مكحي نأ دحأل سيل» : «ىواتفلا» ىف ةيميت نبا مالسإإلا خيش لاقو

 . (۳۲۳ ص) «ةيواحطلا ةديقعلا حرش» :رظنا (#)

 لهأ نم ًادحأ رفكن الو» : يواحطلا لوقل هحرش دنع مالكلا اذه حراشلا ركذ )١(

 . (775و ۲۳۳ ص) مالكلا اذه وحن حرش مدقت دقو .« . . .هلحتسي مل ام بنذب ةلبقلا

 . اًيلمع ًارفك يناثلاو .ًاّيداقتعا ًارفك لوألا رفكلا مهضعب يمسي (۲)
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 ةامر الو «نايتفلا الو ,رافكلا الو ,نيملسملا نيب ال ؛ هللا قلخ نم دحأ نيب

 ءهلوسرو هللا مكحب الإ ؛كلذ ريغ الو ءءارقفلا الو «شيجلا الو ءقدنبلا

 نمو نوغبي ةيلهاجلا َمُكُحْفآ8 : ىلاعت هلوق هلوانت ؛كلذ ريغ ىغتبا نمو

 نونمؤي ال كرو الف : ىلاعت هلوقو «(نونقوي .موقل ًامكخ هللا نم ٌنَسْحَأ

 تيضق امم اجرح ْمِهِسْفْنأ يف اودجي ال ّمُن ُمُهَنْيَبَرَجَش اميف َكومكَحُي ىح

 لك يف هلوسرو هللا اومكحي نأ نيملسملا ىلع بجيف ؛4ميلْسَن اومّلَسُيو

 ْ . 076 . . .مهنيب رجش ام

 ,مكح ؛ةنسلاو باتكلا هب ءاج ام فرع نإ رمألا يلوو» : قل لاقو

 ءاذه لوقي امو اذه لوقي ام ملعي نأ هنكمأو هفرعي مل نإو ءهب سانلا نيب

 نيملسملا كرت ؛اذه الو اذه ال هنكمي مل نإو ءهب مكح ؛ قحلا فرعي ىتخ

 ادحأ مزلي نأ هل سیلو «هداهتجا بسح ىلع هللا دبعي لك « هيلع منام ىلع

 .ًامكاح ناك نإو ف لوف لوق

 عقوو «هللا لزنأ ام ريغب اومكح دقف ؛اذه نع رومألا ةالو جرخ 1

 عقو الإ ؛ هللا لزنأ ام ريغب موق مكح ام» : كك يبنلا لاق ؛ مهنيب مهسأب

 .«مهنیب مهسأب
 )١( "ه) «يواتفلا عومجم» / ٤۰٩۷ -508(.

 مكحت نا امو» : ظفلب ؛(تابوقعلا باب «نتفلا) يف هجام نبا هاور .(نسح) (۲)

 رشعم ايو : هلوأو ««مهنيب مهسأب هللا لعج الإ ؛هللا لزنأ امم اوريختيو هللا باتكب مهتمئأ

 دلاخ كلام يبأ نبا امهدنس يفو .("*## / ۸) «ةيلحلا» يف ميعن وب هاورو ««نيرجاهملا

 :رظنا نس داناو ها و «كردتسملاو يف كجا وزو + تعش رو كي زيان

 ةة مقرر (ةحيحسملا ةليتلطلا»
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 دعب ةرم اذه لثم ىرج دق امك ؛لودلا رييغت بابسأ مظعأ نم اذهو

 ش . اننامز ريغو اننامز يف ةرم

 كلسم كلسيف «هريغ باصأ امب ربتعي هلعج ؛ هتداعس هللا دارأ نمو

 لوقي هللا نإف ؛ هناهأو هللا هلذخ نم كلسم بنتجيو «هرصنو هللا هديأ نم

 e ٌريزَع ٌيوقَل هللا َنإ هرني نم هللا َنَرُصْنيلوا : هباتك يف

 ركنملا نَع ء اوهنو فورغملاب اورُمأو ةاكّزلا اوتو ةالّصلا اوماقأ ِصضرألا يف

 . هرومألا ةبقاع هللو

 «هلوسرو هنيدو هباتك رصن وه هرصنو .هرصني نم رصنب هللا دعو دقف

 اذإ مكاحلا نإف ؛منعي ال امب ملكتيو هللا لزنأ ام ريغب مكحي نم رصن ال

 هنكل .ًاملاع ناك نإو «رانلا لهأ نم ناك ؛ ملع ريغب مكح هنكل .ًانّيد ناك

 EE ءرانلا لهأ نم ناك ؛هملعي يذلا قحلا فالخب مكح

 .رانلا لهأ نم نوكي نأ ىلوأ ناك ؛ ملع الو

 ماع ًامكح مكح اذإ امأو «صخشل ةنيعم ةيضق يف مكح اذإ اذهو

 ةعدبلاو ةعدب ةنسلاو ًاقح لطابلاو ًالطاب قحلا لعجف «نيملسملا نيد يف

 رمأو «هلوسرو هب هللا رمأ امع ىهنو .افورعم ركنملاو اركنم فورعملاو «ةنس
 هلإو «نيملاعلا بر هيف مكحي ءرخآ نول اذهف ؛هلوسرو هنع هللا ىهن امب

 لو ةرخالاو: يلوا نف حلا ل يذلا «نيدلا موي كلام < قيلسرملا

 هرهْظُيِل ْقَحلا نيدو ىدُملاب ُهلوسَر َلَسْرَأ يذلا .274نوعَجْرَت هيلإو مُكحلا
 ظ .١4و ٠١ : جحلا )١(

 : صصقلا (۲)
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 . 74 ًادیهش هللاب ىفكو هلك نیلا ىلع

 هبحصو هلاو دمحم ىلع هللا ىلصو «نيملاعلا بر هلل اجلا

 .«ملسو

OOOOO 

 )١( حتفلا : ۲۸ .

 . (۳۸۸ - ۳۸۷ / "ه) «یواتفلا عومجم» :رظنا (۲)
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 م نم دحأ ىلع فسلا ىرن الو) :هللا همحر يواحطلا لاق

 ىرن الو . ٌفِيَّسلا هيلع َّبَجَو نَم الإ ؛ مّلسو هلآو هيلع هللا ىلص ٍدمحم

 الو ‹مهيلع اوعذن الو ءاوراج نإو ءانرومأ ةالوو انتمئأ ىلع حورخلا

 .ةضيرف لجو رع هللا ةَعاط نم مهتعاط ىرنو . مهتعاط نم ادي عزنن
 .)(ةافاعملاو حالّصلاب ْمُهَل اوعذنو .ةيصْعَمب اورمأي ملام

 : لاق هنأ ؛ ملسو هلاو هيلع هللا ىلص يبنلا نع حيحصلا يف س

 الإ ؟ هللا لوسر ينأو هللا الإ هلإ هل نأ دهشي ملسم ءىرما مد لحي الو

 قرافملا هنيدل كراتلاو «سفنلاب سفنلاو «ىنازلا بّيثلا : ثالث ىدحإب

 . ()«ةعامجلل

 يلواو َلوسَرلا اوعيطأو هللا اوعيطأ اونمآ َنيِذّلا اهّيأ اي : ىلاعت لاق
 «ىواتفلا عومجم»و «(۳۸۱ - ۳۷۹ ص) «ةيواحطلا ةديقعلا حرش» :رظنا (#)

 .ًاضيا هل «ةيعرشلا ةسايسلا»و ء(١۱۸ - 17/4 / 78) مالسإلا خيشل

 سفنلا نأ : ىلاعت هللا لوق باب .تايدلا) يف يراخبلا :هاور .(حيحص) )١(

 . (ملسملا مد هب حابي ام باب «ةماسقلا) يف ملسمو .(ةيآلا « . . .نيعلاب نيعلاو سفنلاب
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 .274مكنم رمألا

 : لاق هنأ ؛ ا ا قاع وشل جا يفو

 0 عطي نمو هللا ىصع دقف ؛ ىناصع نمو هللا عاطأ دقف ؛ ينعاطأ

 .(2(ىناصع دقف ؛ريمألا صعي نمو « ىنعاطأ دقف

 .0«فارطألا عَّدجُم ًاًيشبح ًادبع ناك نإو < عيطأو

 اميف ةعاطلاو عمسلا ملسملا ءرملا ىلع» : ًاضيأ «نيحيحصلا» يفو

 .«9(ةعاط الو عمس الف ؛ ةيصعمب َرمأ نإف «ةيصعمب رمؤي نأ الإ ؛ هركو ٌبحأ

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع «هنع هللا يضر كلام نب فوع نعو

 مهيلع نوُلصِتو «مكنوبحيو مهنوبحت نيذلا مكتمئأ رايخ» :لاق ؛ ملسو هلاو

 مهنونعلتو « مكنوضخغبيو مهنوضغبت نيذلا مكتمئأ رارشو .مكيلع نولصيو

 :لاق ؟كلذ دنع فيسلاب مهذبانن الفأ !هللا لوسر اي :انلقف . «مكنونلعيو

 نم ًائيش يتأي هآرف ءرلاو هيلع يلو نم الأ .ةالصلا مكيف اوماقأ ام ءال»

 .ه9 :ءاسنلا )١(

 «(هب ىقتيو مامإلا ءارو نم لتاقي باب ,داهجلا) يف يراخبلا هاور .(حيحص) (۲)
 . (ةيصغملا يف اهميرحتو ةيصعم ريغ يف ءارمألا ةعاط 'بوجو باب «ةرامإلا) يف ملسمو

 ةيصعم ريغ يف ءارمألا ةعاط بوجو باب «ةرامإلا) يف ملسم هاور .. (حيحص) (*)

 0 . (ةيصعملا يف اهميرحتو

 ملسمو ,(مامإلل ةعاطلاو عمسلا باب .داهجلا) يف يراخبلا هاور .( حيحص) )٤(

 . (ةيصعملا يف اهميرحتو ةيصعم ريغ يف ءارمألا ةعاط بوجو باب .ةرامإلا) يف
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 .«)(ةعاط نم ادي ّنعزني الو ء هللا ةيصعم نم ىتأي ام هركيلف ؛ هللا ةيصعم

 اورمأي مل ام ءرمألا يلوأ ةعاط بوجو ىلع ةنسلاو باتكلا لد دقف

 رمألا يلوأو َلوسرلا اوعيطأو هللا اوعيطأ» : ىلاعت هلوق لَمأتف «ةيصعمب

 رمألا يلوأ اوعيطأو : لقي ملو ,«لوسرلا اوعيطاو# :لاق فيك ؛ 0744 مکنم

 هلل ةعاط وه اميف نوعاطُي لب «ةعاطلاب َنودَرْفُي ال رمألا يلوأ نأل ؛ مكنم

 مهتعاط نم جورخلا ىلع بترتي هنألف ؛اوراج نإو مهتعاط موزل امو

 داسفل الإ انيلع مهطّلس ام ىلاعت هللا نِإف ؛روجألا ةفعاضمو تائيسلا ريفكت

 ةبوتلاو رافغتسالا ىف ٌداهتجالا انيلعف ؛ لمعلا سنج نم ءازجلاو ءانلامعأ

 : لمعلا حالصإو

 ْنَعوُفْعَيو مكيديأ تَّبَسَك امبف ٍةبيصُم ْنم ٌمُكَباصأ امو : ىلاعت لاق
 ْ . 04 ريثك

 اوناك امب ًاضْعَب َنيِملاَظلا ضْعَب يلون كلذكو» : ىلاعت لاقو

 رايخ باب «ةرامإلا) يف ملسمو (۲۸ / 5) «دنسملا» يف دمحأ هاور . (حيحص) )١(

 . (مهرارشو ةمئألا

 .4 :ءاسنلا (5)

 مامإلا» : ١195( / ۲۹) «ىواتفلا عومجم» يف ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق (۳)

 . «ةعاط هنأ ملع اميف هتعاط بجت لدعلا ريغو ,ةيصعم هنأ ملعي مل اميف هتعاط بجت لدعلا

 )٤( :ىروشلا ٠".
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 . 0074 نوبسكَي

 . ملظلا اوكرتيلف ؛ ملاظلا ريمألا ملظ نم اوصلختي نأ ٌةيعرلا دارأ اذإف

 . ها

00000 

 )١( :ماعنألا ١79 .
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 هتيرذو ْمَدا نم ىلاعت هللا ُهذخأ يذلا قاثيملاو) : يواحطلا لاق

 مهروهظ نم ّمَدآ ينب ْنِم كبَر ذخأ دول : ىلاعت لاق :حرشلا

 موي اولوقت نأ انذهش ىل اولاق مكب تسل ْمهِسْفْنآ ىلع ْمُهَدَهَشأو مهر

 . #7 َنيلفاغ اذه ْنَع انك اَنِإ ةمايقلا

 ىلع نيدهاش ؛ مهبالصأ نم مدا ينب ةيرذ جرختسا هنأ ایس ربخأ

 .وه الإ هلإ ال هنأو . مهكيلمو مهبر هللا نأ مهسفنأ

 «مالسلا هيلع مدا بلص نم ةيرذلا ذخأ 3 فيدابحا تروا

 داهشإلا اهضعب يفو «لامشلا باحصأ ىلإو نيميلا باحصأ ىلإ مهزييمتو

 : مهبر هللا نأب مهيلع

 ۸) «یواتفلا عومجمو» 51٠ - ۲٤۷(« ص) «ةيواحطلا ةديقعلا حرش» :رظنا (#)

. (0 / 

 )١( :فارعألا ٠۷۲ .
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 هيلع هللا نل ىلا نع نتابع نبا وغ ندخل ا را ا

 نامعنب مالسلا هيلع مدا رهظ نم قاثيملا ذخأ هللا نإ» : لاق ؛ ملسو هلاو

 مث «هيدي نيب اهرثنف ءاهأرذ ةّيرذ لك هبلص نم جرخأف .(ةفرع : ينعي)

 رخآ ىلإ «. . .اندهش ىلب :اولاق ؟مكبرب تسلأ :لاق ؛آلبق مهملك

 , 27 ةيآلا

 هيلع هللا ىلص يبنلا نع كلام نب سنأ نع ًاضيأ دمحأ مامإلا ىورو

 كل ناك ول تيأرأ : ةمايقلا موي رانلا لهأ نم لاجرلل لاقي» :لاق ؛ ملسو هلاو

 :لاق .معن :لوقيف :لاق ؟هب ًايدتفم تنكأ ؛ٍءيش نم ضرألا .ىلع ام

 ال نأ مدآ رهظ يف كيلع تذخأ دق كلذ نم نوهأ كنم ٌتدرأ دق : لوقيف

 ا :هءاكش يب كرشت'نأ الإ تيبأف ءاكيش یب كرش

 لا ا يف هاجرخأو

 يف ريرج نباو «(۲۷۲ / )١ «دنسملا» يف دمحأ هاور . (هريغل حيحص) )١(
 ةسلسلا» :رظناو ۲ مقر) ةنسلا يف مصاع يبأ نباو .(ركاش )٠١۳١۳۸ «ريسفتلا» ٠

 : . ١١۲۳( مقر) «ةحيحصلا ..

 يف ملسمو (هتيرذو مدا قلخ باب «ءايبنألا) يف يراخبلا هاور .(حيحص) (۲)

 )٣ «دنسملا» يف دمحأو .(ًابهذ ضرألا ءلمب ءادفلا رفاكلا بلط باب «نيقفانملا تافص)

1Y /4 (. 

 يتلا بيغلا رومأ نم هيلع داهشإلاو قاثيملا ذخأ نأ - كايإو هللا ينقفو - ملعا (*)
 أر نم نا نمو تالا رئاتك اه نايا الع نج «ةرهافلا اع ا أل

 خيشللو )١ / ۸٤ - 4٤(. «لوبقلا جراعم» يف يمكح ظفاح خيشلا هنابأو اهلكشم حضوأ

 هعجارف ؛ ديج مالك «ةحيحصلا ةلسلسلا» ف قباتسلا یا نبا ثيدح جيرخت دنع ينابلألا

 .تكش نإ

YAA 



 جارعملاو ءارسإلا يف لصف

 يلا يرش دقو یخ جارعملاو) :هللا همحر يواحطلا لاق
 ءِءامّسلا ىلإ ةظقّيلا يف هصخشب َجِرُعو . ملسو هلآو هيلع ُهللا ىَلص

 ام ِهْيَلِإ ىحوأو .ًءاش امب هللا ُهَمركأو ءالغلا نم هللا َءاش ْتْيَح ىلإ

 ةرخآلا يف ماس هلآ هيلع هللا ىَلَص ,ىأَر ام ُداؤفلا ذك ام , ىحوأ

 . ”(ىلوألاو

 : يأ ؛اهيف جرعي يتلا ةلآلا : يأ ؛ جورعلا نم : جارعملا :حرشلا

 نم هريغ مكحك همكحو .وه فيك ملعُي ال نکل مَلّسلا ةلزنمب وهو ءدعصي
 ٠ . هتيفيكب لغتشن الو ةه مو تالا

 يف هصخشب َجِرُعو ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يبنلاب يرسأ دقو
 RE ةركرناك ناس لا نو كقظقللا

 4) «ىواتفلا عومجم» و ۲۲٣(« - ۲۲۳ ص) «ةيواحطلا ةديقعلا» حرش :رظنا (#)

 .(8"ه14 / ©) «لقنلاو لقعلا ضراعت ءرد»و ,.(306 / هو “78 /

۲۸۹ 



 دجسملا ىلإ مارحلا دجسملا نم ‹ حيحصلا ىلع هظقيلا يف هدسجب

 ,كانه لزنف .مالسلا هيلع ليئاربج هبحص «قاربلا ىلع ًابكار « ىصقألا

 ٠ .دجسملا باب ةقلحب قاربلا طبرو .ًامامإ ءايبنألاب ىلصو

 جر مث ءايندلا ءامسلا ىلإ ةليللا كلت سدقملا تيب نم هب ٌجرُع مث

 كانه ىأرو «ةعباسلا ىتح ةعبارلاو ةثلاثلا ىلإ مث «ةيناثلا ا لاف

 ,رومعملا تيبلا هل عفر مث « ىهتنملا ةردس ىلإ عفُر مث «ءايبنألا نم ًاددع

 رم ىتح عجرف «ةالص نيسمخ هيلع هللا ضرفو « ىحوأ ام هدبع ىلإ ىحوأف
 ال كتمأ نإ :لاقف .ةالص نيسمخب :لاق ؟ترمأ مب :لاقف « ىسوم ىلع

 ءًأرشع هنع عضوف . كتمأل فيفختلا هلأساف ؛كبر ىلإ مجرا ؛ كلذ قيطت

 هلأساف ؛كبر ىلإ عجرا :لاقف «هربخأف « ىسوم ىتأ ىتح لزن مث

 اهلعج ىتح « ىلاعتو كرابت هللا نيبو ىسوم نيب دّدرتي لزي ملف «فيفختلا
 نم تييحتسا دق :لاقف «فيفختلا لاؤسو «عوجرلاب ىسوم هرمأف اسمح

 ‹ يتضيرف تيضمأ دق :ٍدانم ىدان ؛ذفن اًملف . ملسأو ىضرأ نكلو «يبر

 0 .()يدابع نع ٌتففخو

 هيلدا ا ر ملسو هلآو هيلع هللا یلص هتيؤر يفو

 . هسأر نيعب هري ملو «هبلقب هآر هنأ حيحصلاو

 ناحبسإ» : ىلاعت هلوق : ةظقيلا يف هدسجب ءارسإلا نأ ىلع لدي اممو

 ركذ باب «قلخلا ءدب) يف يراخبلا هاور ثيدح نم ءزج .(حيحص) )١(

 ءارسإلا باب ءناميإلا) يف ملسم هاورو «(جارعملا باب .راصنألا بقانم) يفو .(ةكئالملا

 . (تاولصلا ضرفو تاوامسلا ىلإ في هللا لوسرب

۳۹۰ 



 ء4١ ىصقألا دجسملا ىلإ مارحلا د دجسملا نم اليل هدبعب ئرسا قذلا
 عومجمل مسا ناسنإلا نأ امك ؛حيرلاو دسجلا عومجم نع رابع دبعلاو
 نوكيف . حيحصلا وهو «قالطإلا دنع فورعملا وه اذه .حورلاو دسجلا
 دوعص داعبتسا زاج ولو .ًالقع كلذ عنتمي الو « عومجملا اذهب ءارسإلا
 وهو «ةوبنلا راكنإ ىلإ يدؤي كلذو .ةكئالملا لوزن داعبتسا زاجل ؛ رشبلا

 ؟ًألوأ سدقملا تيب ىلإ ءارسإلا يف ةمكحلا امف :ليق نإف

 لوسرلا ىوعد قدصل ًاراهظإ ناك كلذ نأ :- ملعأ هللاو  باوجلاف
 .مهل هتعنف «سدقملا تيب تعن نع شيرق هنلأس نيح جارعملا يك
 ءامسلا ىلإ هجورع ناك ولو .هقيرط يف اهيلع رم يتلا مهريع نع مهربخأو
 ول ءامسلا يف ام ىلع مهعالطإ نكمي ال ذإ ؛كلذ لصح امل ؛ةكم نم
 .هتعنب مهربخأف «سدقملا تيب ىلع اوعلطا دقو «هنع مهربخأ

 هوجو نم ىلاعت هلل ولعلا ةفص توبث ىلع ليلد جارعملا ثيدح يفو
 ها .قيفوتلا هللابو .هربدت نمل

0600000 

 و 2

 )١( :ءارسإلا ١.





 ةعاسلا طارشأ ىف لصف

 : نم ؛"ةَعاّسلا طارشأب م ُنمْؤَنو) : :هللا همحر يواحطلا لاق

 ءءامّسلا نم مالّسلا ه هيلع میرم نبا ىسيع .لوزنو 0 ٍلاَجّدلا جورخ

 نم ا ةباد جو رخو ءاهبرغَم نب سُمشلا عولطب نمؤنو

 .(اهعضوُم

 هيلع هللا ىلص يبنلا علطا :ل لاق ؛ديسأ نب ةفيذح نع : : حراشلا لاق

 ركذن :اولاق ؟(نوركاذت ام» :لاقف .ةعاسلا ركاذتن نحنو انيلع ملسو هلاو

 «ناخدلا :ركذف « تايآٌَرشع اهلبق نورت ىتح موقت نل اهنإ» :لاقف . ةعاسلا
 م «یواتفلا عومجم» و ٤۹٩ -٥۰۲(. ص) «ةيواحطلا ةديقعلا حرش» :رظنا (#)

/ 16). 
: 

 تامالع : يأ ؛ ةعاسلا طارشأب دوصقملاو .ةمايقلا ةعاسلاو ءةمالعلا وه طرشلا )١(
 .اهبرق ىلع لدتو اهقبست يتلا ةمايقلا

 : ىربكو ىرغص ىلإ ةعاسلا طارشأ ءاملعلا مسق دقو

 «ملعلا ضبقو كك يبنلا ةثعبك ؛ ةلواطتم نامزأب ةعاسلا مدقتت يتلا يه : ىرغصلاو
 . .ناينبلا يف لواطتلاو

 .انه ةدوصقملا يهو ةعاسلا مايق برق رهظت يتلا ماظعلا رومألا يه :ىربكلاو

4۳ 



 ٠ ميرم نب ىسيع لوزنو ءاهبرغم نم سمشلا عولطو «ةبادلاو «لاجدلاو

 «برغملاب ٌفسخو «قرشملاب فسخ :فوسخ ةثالثو . جوجأمو جوجأيو

 ىلإ سانلا درطت «نميلا نم جرخت ٌران كلذ رخآو «برعلا ةريزجب ٌفسخو

 . ()ملسم هاور . (مهرشحم

 لاجدلا ركُذ : لاق ؛امهنع هللا يضر رمع نبا نع «نيحيحصلا» يفو

 «مكيلع ىفخي ال هللا نإ» : لاقف «ملسو هلاو هيلع هللا ىلص يبنلا دنع

 نيع روعأ لاجدلا حيسملا نإو «هنيع ىلإ هديب راشأو ءروعأب سيل هللا

 . (9(ةيفاط ةبنع هنيع ْنأك لا

 لوسر لاق :لاق ؛ هنع هللا يضر ةريره يبأ نع هريغو يراخبلا یورو

 مكيف لزني نأ ٌنکشویل ؛هديب يسفن يذلاو» : ملسو هلآ هيلع هللا ىلص هللا

 .ةيزجلا عضيو «ريزنخلا لتقيو «بيلصلا رسكيف < ءالدع ًامكَح میرم نبا

 امو ايندلا نم ًاريخ ةدجسلا نوكت ىتح ءدحأ هلبقي ال ىتح ءلاملا ى ضيفيو

 الإ باتكلا ِلُهأ ْنِم إو : متئش نإ اوؤرقا :ةريره وبأ لوقي مث .«اهيف

 ۹ : ءاسنلا] 4 ًاديهش مهیلع نوکی ةمايقلا ميو هتوم لبق هب ا

 تايآلا باب «نتفلا) يف ملسمو (5 / )٤ «دنسملا» يف دمحأ :هاور .(حيحص) (1)

 . (ةعاسلا لبق نوكت يتلا

 ىلع عنصتلو# : ىلاعت هللا لوق باب «ديحوتلا) يف يراخبلا :هاور . .( حيحص) (۲)

 . (هعم امو هتفصو لاجدلا ركذ باب «نتفلا) يف ملسمو «( ينيع

 . ۱٤۴( ص) هجيرخت مدقت . (حيحص) (۳)

۹٤ 



 ءامسلا نم لزني مالسلا هيلع ميرم نب ىسيعو لاجدلا ثيداحأو

 هللا مهكلهيف ءلاجدلا هلتق دعب همايأ يف جوجأمو جوجأي جرخيو «هلتقيو
 نع رصتخملا اذُه قيضي . . . مهيلع هئاعد ةكربب ةدحاو ةليل يف نيعمجأ

 اذإو» : ىلاعت لاقف ؛ برغملا نم سمشلا عولطو ةّبادلا جورخ امأو
 انتاياب اوناك سانلا نآ ْمُهُمْلَكت ضرألا َنم َةّباد ْمُهَل انجرح ْمِهْيلَع لوقلا م قو

 | .(0چ&نونقوي ال

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق ؛ ةريره يبأ نع يراخبلا ىورو

 اهار اذإف ءاهبرغم نم للا علطت ىتح ةعاسلا موقت الر : ملسو هلاو

 نم ثنمآ نكت مل اهناميإ ًاسفن ٌعفني ال نيح كلذف ؛ اهيلع نم نما ؛ سانلا

 .(0(لبق

 هللا لوسر نم تظفح :لاق ؛ورمع نب هللا دبع نع ملسم ىورو
 ىلص هللا لوسر تعمس دعب هسنأ مل ًاثيدح ملسو هلاو هيلع هللا ىلص
 نم سمشلا عولط ًاجورخ تايآلا لوأ نإ» :لوقي ملسو هلاو هيلع هللا
 ؛اهتبحاص لبق تناك ام امهيأو ء يحض سانلا ىلع ةبادلا جورخو ؛اهبرغم
 نو" ةفولام تسيل يتلا :تايآلا"لوأ يأ ؛7«ًابيرق اهرثإ ىلع ىرخآلاف

 مسسسل

 .8؟ :لمنلا )١(

 ملسمو «(4مكءادهش مله لق باب .ريسفتلا) يف يراخبلا هاور .(حيحص) (؟)
 . (ناميإلا هيف لبقي ال يذلا نمزلا نايب باب .ناميإلا) يف

 .(ضرألا يف هثكمو لاجدلا جورخ باب .نتفلا) يف ملسم هاور . (حیحص) (۳)

. 0٥ 



 جورخ كلذكو «كلذ لبق ءامسلا نم مالسلا هيلع ىسيع لوزنو لاجدلا ناك

 «ةفولأم مهلثم ةدهاشم ءرشب مهنأل ؛ ةفولأم رومأ كلذ لك «جوجأمو جوجأي

 اهمسوو «سانلا اهتبطاخم مث «فولأم ريغ بيرغ لكشب ةّبادلا جورخ امأو

 لوأ كلذو «تاداعلا يراجم نع ٌجراخ رمأف ؛رفكلا وأ ناميإلاب مهايإ

 اهتداع فالخ ىلع اهبرغم نم سمشلا عولط نأ امك «ةيضرألا تايآلا

 ش .ها .ةيوامسلا تايآلا لوأ ةفولأملا
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 ال ,ناتقولخَم ٌرانلاو ةنّجلاو) : ىلاعت هللا همحر يواحطلا لاق

 ,قلخلا َلَْبَق َرانلا و َةْنَجلا َقَلَخ ىلاعت هللا َنإف ؛ ناديبت الو ًادّبأ ناینفت

 مُهْنِم ءاش نمو نم الضف ةنجلا ىلإ ْمُهنم ءاش ْنَمَف ءالهأ امهل ّقلخو

 e ل اقاامإ لمجوب لكو سا دغر ىلإ
 تر

 . *(دابعلا ىلع ناردقم ٌرشلاو ريخلاو

 ةنسلا لهأ قفتاف ؛ «ناتقولخم رانلاو ةنجلا نإ» :هلوق امأ : حرشلا

 ىلع ةنسلا لهأ لزي ملو «نآلا ناتدوجوم ناتقولخم رانلاو ةنجلا نأ ىلع

 ْ . كلذ

 ُتّدِعَأل :ةنجلا نع ىلاعت هلوق :باتكلا صوصن نمف
 ٌتَّدعأ» :رانلا نعو «”4هلسْرو هللاب اونَمآ َنيْذَلل ٌتّدعأ» 4 َنيقتملل

 )٠۸ «ىواتفلا عومجم» و 47٠١ - ٤١۲( ص) (ةيواحطلا ةديقعلا حرش» :رظنا (*)

0 

 )١( :نارمع لا ۳۳ .

 ) )۲:ديدحلا ۲١ .



 لاقو «” «اباَم َنيغاطلل . ًاداصّرم تناك َمَنَهَج نإ 4نيرفاكلل

 هج انهدنع.... .ىيتملا رد دلع“ رحال هز“ قلو لات

 . 274ىواَملا

 اهدنع ىأرو « ىهتنملا ةَرّدِس ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا ىأر دقو

 يف هنع هللا يضر سنأ ثيدح نم «نيحيحصلا» يف امك ؛ىوأملا ةنج

 ةردس ىتأ ىتح «ليئاربج يب قلطنا مث» :هرخآ يفو .ءارسإلا ةصق

 يه اذإف ؛ ةنجلا تلخد مث» :لاق . «يه ام يردأ ال َناولأ اهيشغف ‹ ىهتنملا

 . '©(كسملا اهبارت اذإو ؤلؤللا دنا

 نم ةمئألا روهمج لوق اذه : «ناديبت الو ادبأ ناينفت ال» :هلوقو

 فلا تلينلا

 نأ ةرورضلاب ملعي امم اذهف ؛ ديبت الو ىنفت ال اهنأو «ةنجلا ةيدبأ امأف

 . هب ربخأ ملسو هلاو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 تماد ام اهيف َنيدلاخ ةنجلا يفق اوُدَعس نيذّلا امأو# : ىلاعت هللا لاق

 ةّدذم الإ : يأ ؛4ذوذُجَم َرْيَغ ًءاطَع كبَر َءاش ام الإ ضْرألاو ُتاوامّسلا

 . فقوملاو روبقلا يف مهماقم

  )1١١:نارمع لآ ۱۳۹ .

 . ۲۲و ۲۱ :ًابنلا (۲)

 ) )۳:مجنلا ١۳ -٠١.

 يف ةالصلا تضرف فيك باب ءةالصلا) يف يراخبلا هاور .(حيحص) )٤(

 . (تاولصلا ضرفو تاوامسلا ىلإ اَب لوسرب ءارسإلا باب «ناميإلا) يف ملسمو «(ءارسإلا

 . ۱۰۸ :دوه (ه)
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 لصو دقو .هدعول فلخ ال ىلاعت هللا نإ : يربطلا ريرج نبا لاقو

 ؛ريدقت لك ىلعو . غوطقم ريغ : يأ ؛ «ِذوُذْجَمَرْيَغ ًءاطعإ» : هلوقب ءانثتسالا

 ذخأنف .مكحم : «ْذوْذَجَم ريغ ًءاطعإ : هلوقو «هباشتملا نم ءانثتسالا اذهف

 ( .هملاع ىلإ .هباشتملا عدنو .مكخملاب

 .©”كاهّلظو مئاد اهلك : ىلاعت هلوقو

 .204 َنيِجّرْحُمب اهنم ْمُه اموط : ىلاعت هلوقو

 «نآرقلا نم عضاوم ةدع يف ديبأتلاب ةنجلا لهأ دولخ هللا ّدكأ دقو

 ءانثتسالا اذهو 204 ىلوألا ةَنْوَملا الإ َتْوَملا اهيف َنوقوذي ال : مهنأ ربخأو

 ؛ كبر ءاشام الإ : ىلاعت هلوق يف ءانثتسالا ىلإ ُهتممض اذإو .عطقنم

 نم ةنجلا يف هيف اونوكي مل يذلا تقولا ءانثتسا نيتيآلا نم دارملا نأ نبت

 تمدقت ةتوم هذهف ؛توملا ةلمج نم ىلوألا ةتوملا ءانثتساك ؛دولخلا ةّدذم

 ٠ .اهيف مهدولخ ىلع تمدقت ةنجلل ةقرافم كلذو .ةيدبألا مهتايح ىلع

 هللا ىلص هلوقك ؛ةريثك اهماودو ةنجلا ةيدبأ ىلع ةنسلا نم ةلدألاو

 ,(©9(تومي الو ٌدلخيو .سأبي الو معني ةنجلا لحدي نم» : ملسو هلاو هيلع

 نأ مكل ْنِإ !ةنجلا لهأ اي :ٍدانم داني» : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هلوقو

 )١( :دعرلا ١".

 ) )۲:رجحلا 48 .

 ) )۳.هك :ناخدلا

 .(ركاش ۰ مقر / ۱۹۰ / ١ه) «دنسملا» يف دمحأ :هاور .(حيحص) )٤(

 الو معني ؛ةنجلا لخدي نم» : ظفلب ؛(ةنجلا لهأ ميعن ماود يف باب .ةنجلا) يف ملسمو

 . «هبابش ىنفي الو «هبايث ىلبت ال ؟ سأبي
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 اوتومت الف اوّيحت نأو .ادبأ اومرهت الف اًوبشت نأو .ًادبأ اومقست الف اوځصت

 ! ةنجلا لهأ اي : لاقيو» :رانلاو ةنجلا نيب توملا حبذ ثيدح ىفو «()(ادبأ

 .«توم الف ٌدولخ !رانلا لهأ ايو توم الف ٌدولخ

 درو امك ؛ءاش نم اهنم جرخي ىلاعت هللا نإف ؛ اهُماودو رانلا ةّيدبأ امأو |

 . هل ءاضقنا ال ًءاقب رافكلا اهيف ىقبُيو «ةنسلا ىف

 #27 ميقم باذع مهلو» : ىلاعت هلوق :اهئانف مدعو اهئاقب ةلدأ نمو

 مه امو اهيف نيدلاخ# #29 نوسلبم هيف مهو مهنع رتفي الو

oنإ  

 ْمِهْيَلَع ىضقُي ال » لا َنِم َنيجراخب ْمُّه اموإ» 04 َنيِجرْسُمب اهنم

 .”#اهباذَع ن نم مهنع ُففْحُي الو اوتومُيَق

 الإ هلإ ال4 05 سوال نس عجبا ميتا ةنسلا تلد دقو

 نأ ءرانلا نم نيدحوملا ةاصع جورخ يف ا ةعافشلا تدا «هللا

 ملو ‹ مهتلزنمب اوناكل ؛اهنم رافكلا جرخ ولف « مهب صتخم مكح اذه

 «هوحنب (ةنجلا لهأ ميعن ماود يف باب ءةنجلا) يف ملسم هاور .(حيحص) )١(

 .(ركاش 8141١ مقر / ۱۱۴۳ / )١5 «دنسملا» يف دمحأو

 ملسمو «((ةرسحلا موي مهرذنأو# باب ‹قاقرلا) يف يراخبلا هاور . (حيحص) (؟)

 (ءافعضلا اهلخدي ةنجلاو نورابجلا اهلخدي رانلا باب «ةنجلا) يف

 )"( :ةدئاملا 6٠

 )٤( :فرخزلا ۷١.

 .۸ :ةنيبلا (ه)

 ) )5:رجحلا ٤۸ .

 ) )۷:ةرقبلا ١١۷ .

 ) )۸:رطاف ۳٣ .



 .ناميإلا لهأب نرحل

 .امهل هللا ءاقبإب لب ءامهتاذل سيل رانلاو ةنجلا ٌءاقبو

 ا ريثك منهج انار ُدَمَلَو» : ىلاعت هللا لاق : «ًالهأ امهل قلخو» : هلوقو
 قلخ هللا نإ» : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص لاقو 4 سنإلاو نجلا نم

 مهقلخ ءّدلهأ راتلل قلخو , مهئابآ بالصأ يف مهو اهل مهقلخ .ًالهأ ةئجلل
 . يئاسنلاو دواد وبأو ملسم هاور ,©9«مهئابا بالصأ يف مهو اهل

 رانلا ىلإ مهنم ءاش نمو .هنم ًالضف ةنجلا ىلإ مهنم ءاش نمف» : هلوقو
 باوثلا عنمي ال ىلاعت هللا نأ ملعي نأ بجي امم : هرخآ ىلإ « . . . هنم الدع

 تاحلاصلا ّنِم ْلَمْعَي ْنَمَول : هلإف ؛ حلاصلا لمعلا وهو .هببس عنم اذإ الإ
 دعب الإ ًادحأ بقاعي ال كلذك 227 4ًامضَه الو ًامْلَظ ٌفاخَي الف نمؤم وهو

 امبف ةبيصُم نم ْمُكَباصْأ امو :لوقي ىلاعت هللا نإف ؛باقعلا ببس لوصح
 عنام ال «عناملا يطعملا هناحبس وهو 49 ر يثك نع وفعيو ميديا تک

 لمعلاو ناميإلاب ناسنإلا ىلع َّنَم اذإ نكل «عنم امل يطعم الو « ىطعأ امل
 ال ام بّرَقلاو باوثلا نم هيطعُي لب ءالصأ كلذ بجوم هعنمي الف ؛ حلاصلا
 ؛كلذ هعنم ثيحو ءرشب بلق ىلع رطخ الو تعمس نذأ الو تأر نيع

 . حلاصلا لمعلا وهو «هببس ءافتنالف

 . (ةرطفلا ىلع دلوي دارك لك ىنعم باب ءردقلا) يف hi . ( حيحص) )(

 4١(. /5) «دنسملا» يف دمحأو

 .-- ۲ :هط (۳)

 )٤( :ىروشلا ٠.



 هنم ةمكح كلذ نكل «ءاشي نم لضيو «ءاشي نم يدهي هنأ بير الو

 «هلدعو هتمكح نم ةحلاصلا لامعألا يه يتلا بابسألل هعنمف ؛ّلدعو

 ريغ ًابابسأ نكت مل اذإ «لاحب اهعنمي الف ؛اهبابسأ دوجو دعب تاببسملا امأو

 نوكيف «هاضتقمو هبجوم ضراعي ببسل امإو لمعلا يف داسفل امإ :ةحلاص
 . عناملا دوجول وأ « يضتقملا مدعل كلذ

 مل وهو .حلاصلا لمعلاو ناميإلا مدع نم هتبوقعو هعنم ناك اذإو

 وهو «نيلاحلا يف دمحلا هلف ؛الدعو هنم ةمكح الإ ًءادتباو ًءالتبا كلذ طعي

 نإف ؛لدع هنم ةبوقع لكو .لضف هنم ءاطع لك «لاح لك ىلع دومحملا

 لاق امك ؛اهل حلصت يتلا اهعضاوم يف ءايشألا عضي ءميكح ىلاعت هللا

 هللا لَو توا اه لغ نتن ىتخ نمد ل الا هيأ مهتَءاج اذإو» : ىلاعت

 مهضْعَب انتف كلذكوإ» : ىلاعت لاق امكو 2204 هَتلاسر لَعَجَي ثْيَح ُمَلْعَأ هللا

 TE ,©04 َنيركاّشلاب

OOOOO 

 4 : ماعنألا 001(

 . ه8 : ماعنألا (۲)



 مالكلا مذ يف لصف

 ةنسلاو باتكلا صوصنل ميلستلا بوجوو

 ىلع الإ مالسإلا ْمَدَق تبت تش ا شت الو) : ىلاعت هللا همحر يواحطلا لاق

 .«( مالشتسالاو ميلستلا رهظ

 داقنيو «نييحولا صوصنل مّلسي مل نم مالسإ تبث ال ::يأ : حرشلا

 . هسايقو هلوقعمو هيأرب اهضراعي الو اهيلع ضرتعي الو ءاهيلإ

 | هنأ ؛هللا همحر يرهزلا باهش نب دمحم مامإلا نع يراخبلا ىور

 .«7(ميلستلا انيلعو «غالبلا لوسرلا نمو .ةلاسرلا هللا نم» :لاق

 . عفان عماج مالك اذهو

 ْعَنَقَي ملو .هملع هنع َرظح ام َمَلَع َماَر ْنَمف) : يواحطلا لاقو

 ةفرعملا ىفاصو ديحوتلا صلاخ ْنع همارم هَبَجَح ؛همهف ميلستلاب

 -"5١7(. ۲۰۱ ص) «ةيواحطلا ةديقعلا حرش» :رظنا (#)

 لوسرلا اهيأ ايإط : ىلاعت هللا لوق باب .ديحوتلا باتك) يف ًاقيلعت يراخبلا هاور (1)
 . (4 . . .كيلا لزنأ ام غلب



 .**(ناميإلا . حيحصو

 EC ريذحت ةدايزو «لوألا مالكلل ريرقت اذه : حرشلا

 e يفو لب - نيّدلا

 ّرَصَبلاو َعُمّسلا نإ ْمْلِع هب كَل سيل ام فق ةت الو» : ىلاعت هللا لاق

 . 4)٠ ًالووسَم ُهْنَع ناك كئلوأ لَك َداْؤُقلاَو

 ّىدُه الو ٍمْلِع ريغ هللا يف ُلِداجُي ْنَم سالا نمو : ىلاعت لاقو ش

 ُهقيِدنو ير ايلا يف ُهَل هللا ليبَس ْنَع لضْيل هفطع َيناث . رينُم باتك الو

 يده دعب موق لض ام» : ملسو هلآو هيلع هللا یلص هللا لوسر لاقو
 «الَدَج الإ كل ُهوِبَرَض ام (:الت مث) .لدجلا اوتوأ الإ ؛هيلع اوناك

 . . "”نسح ثيدح :لاقو . يذمرتلا هاور . ٥۸[« : فرخزلا]

 هيأرب لوقي هنإف ؛هديحوت صقن ؛لوسرلل ملسي مل نم نأ كش الو

 ردقب هديحوت نم صقنيف «هللا نم ىده ريغب ىوهو يأر اذ دلقيو «هاوهو

 هللا ريش اهلإ ولد ىف ةا دق إف ٠ كوشرلا هج اج اع هر

 «ىواتفلا عومجم»و ۲٠۸(« - ۲۰۳ ص) «ةيواحطلا ةديقعلا حرش» :رظنا (**)

.)650 / ۳) 

 )١( :ءارسإلا 5".

4-A: جحلا )۲( 

 نباو فرا ةروس نمو باب «نآرقلا ريسفت) يف يذمرتلا هاور .(نسح) (۳)

 ٠٠۲ / ه) «دنسملا» يف دمحأو «(لدجلاو عدبلا بانتجا باب «همدقملا) ىف هجام

. (٦ 



 هاوهت ام دبع : يأ ؛ )4# هاوه ههلإ ا نم َتْياَرْفأ# : ىلاعت لاق

 نب هللا دبع لاق امك ؛قرف ثالث نم ملاعلا يف داسفلا لخد امنإو

 هلع هللا ةمحر كرابملا

 اي اإ ندا ثروت كيو: لا كيت ر كلر

 اهئايضع كيفما و  بولقلا 4 بترتاكلا كرو

 اها ف كوس راصبتخاو كولُملا الإ َنيَّدلا َدَسْفأ لَو

 «ةرئاجلا تاسايسلاب ةعيرشلا ىلع نوضرتعي ةرئاجلا كولملاف

 مهئارآب ءةعيرشلا نع نوجراخلا ءاملعلا مهو .ءوسلا رابحأو

 ام ميرحتو «هلوسرو هللا مرحام ليلحت ةنمضتملا .ةدسافلا مهتسيقأو

 ام دييقتو .هديق ام قالطإو ءهربتعا ام ءاغلإو .هاغلأ ام رابتعاو .هحابأ

 . كلذ وحنو . . . هقلطأ

 ناميإلا قئاقح ىلع نوضرتعملا .ةفوصتملا لاهج مهو «نابهرلاو

 ‹ ةيناطيشلا ةلطابلا تافوشكلاو تاالايخلاو ديجاوملاو قاوذألاب عرشلاو

 ناسل ىلع هعرش يذلا هنيد لاطبإو هللا هب نذأي مل نيد عرش ةنمضتملا

 . سفنلا ظوظحو ناطيشلا عدخب ناميإلا قئاقح نع ضوعتلاو ءم هيبن

 !ةسايسلا انمدق ؛ عرشلاو ةسايسلا تضراعت اذإ :نولوألا لاقف

 )١( :ناقرفلا 47 .



 . لقعلا انمدق ؛ لقنلاو لقعلا ضراعت اذإ :نورخآلا لاقو

 ؛ عرشلا رهاظو فشكلاو قوذلا ضراعت اذإ : قوذلا باحصأ لاقو

 . فشكلاو قوذلا انمدق

 باتك نم نيقيلاو ملعلاو ىدهلاو ءافشلا لصحي ال نأ لاحملا نمو

 «نيريحتملا مالك نم لصحيو « ملسو هلاو هيلع هللا ىلص هلوسر مالكو هللا

 تليد احم ر دو + ضال وه هلوفرو هللا لاف ام لقت نأ الا زإ

 اذه ىلع هتلالد فرعيو «يعمسلا يربخلاو يلقعلا هليلدو ةناهرب فرعيو -

 لاقيف .ةلمجم ةهباشتم هفلاختو هقفاوت يتلا سانلا لاوقأ لعجيو ءاذهو

 ربخ قفاوي ام اهب اودارأ نإف ءاذكو اذك لمتحت ظافلألا هذه :اهباحصأل

 .در ؛هفلاخي ام اهب اودارأ نإو «لبق ؛لوسرلا

 لاغتشالاو .هلوسرو هللا مالك ربدت نع ضارعإلا لالضإلا ببسو

 مل مهنأل ؛ مالكلا لهأ ءالؤه يمس امنإو .ةفلتخملا ءارآلاو نانويلا مالكب

 .ها «ديفي ال دق مالك ةدايزب اوتأ امنإو ءًافورعم نكي مل ًاملع اوديفي

 قيدضتلاو .ناميإلاو رفكلا َنْيَب ُبَذْبَذتَيَف) :ًاضيأ يواحطلا لاقو

 انمْؤُم ال ؛ًاغئاز ًاكاش .ًاهئات ًاسّوُسوُم ,راكنإلاو رارقإلاو ,بيذكتتلاو
 .:(ابّذَكُم ادحاج الو ,اقّدَصُم

 ملع ىلإ ةنسلاو باتكلا نع َلَدَع نَّم لك لاح ةلاحلا هذه :حرشلا

 ضراعتلا دنعو « ةنّسلاو باتكلا نيبو هنيب عمجي نأ َدارأ وأ مومذملا مالكلا

 -5١١(. ۲۰۸ ص) «ةيواحطلا ةديقعلا حرش» :رظنا (#)

۳۰۹ 



 ةريحلا ىلإ هّرمأ لوُؤَيف .ةفلتخملا ءارآلاو يأرلا ىلإ هدريو صنلا لوأتي
 - .كشلاو لالضلاو

 ماسقأ» هفنص يذلا هباتك يف يزارلا رمع نب دمحم هللا دبع وبأ لاق

 اهتيأر امف ؛ ةيفسلفلا جهانملاو ةيمالكلا قرطلا تلمأت دقل» :«تاذللا

 يف أرقأ «نآرقلا ةقيرط قرطلا برقأ تيأرو ءاليلغ يورت الو ءاليلع يفشت

 ملكلا ُدْعْضَي هلو ."24ىوتْسا شّرَعلا ىلع ْنمْحَرلا# :تابثإلا
 هب نوطيحُي الو .74ءْيَش هلثمك سيل : يفنلا يف أرقأو ."74ٌبّيطلا
 ش .(«4#9ًامّلع

 . « يتفرعم لثم فرع ؛ يتب رجت لثم برج نمو» : لاق مث

 ولف «مالكلاب اولغتشت ال !انباحصأ اي» : ينيوجلا يلاعملا وبأ لاقو

 . (هب تلغتشا ام ؛ غلب ام ىلإ يب غلبي مالكلا نأ تفرع

 مالسإلا لهأ تيلخو ءمضخلا رحبلا تضخ دقل» : هتوم دنع لاقو

 يبر ينكرادتي مل ناف ؛نآلاو .هنع ينوهن يذلا يف تلخدو . مهمولعو

 : لاق وأ) يمأ ةديقع ىلع تومأ اذ انأ اهو . ينيوجلا نبال ليولاف ؛ هتمحرب

 . «(روباسين زئاجع ةديقع ىلع

 ؛الإو ءهتمحرب هللا هكرادتي مل نإ .ةلاحلا هذه لثم ىلإ لصي نمو

 .ه:هط(1)

 ) )۲:رطاف ۰.

 ) )۳:ىروشلا ۱١ .

 )٤( :هط ۱۱١ .



 | | . قدنزت

 اوبرضي نأ : مالكلا لهأ يف يمكح» :هللا همحر يعفاشلا لاق
 نم ءازج اذه :لاقيو ءرئاشعلاو لئابقلا يف مهب فاطيو «لاعنلاو ديرجلاب

 . «مالكلا ىلع لبقأو ةنسلاو باتكلا كرت

 املسم تننظ ام ءيش ىلع مالكلا لهأ نم تعلطا دقل» :لاقو

 هل رضاع ةللاب كرعلا الع اه هع هللا يها لكك علا يلق الو لوفي

 .ها .(«مالكلاب ىلتبي نأ نم

 امب رقيف ءزئاجعلا بهذم ىلإ عجري توملا دنع ءالؤه دحأ دجتو

 مث ءاهب عطقي ناك يتلا .كلذل ةفلاخملا قئاقدلا كلت نع ضرعيو ءاورقأ

 اوملس اذ - مهتاياهن يف نونوكيف ءاهتحص هل نيبتي مل وأ ءاهداسف هل نیبت
 .ها. بارعألاو ءاسنلاو نايبصلا نم ملعلا لهأ عابتأ ةلزنمب - باذعلا نم
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 . ةينارقلا تايآلا سرهف

 .راثآلاو ثيداحألا سرهف

 . قرفلا سرهف

 . ةيئاجهلا فورحلا بسح ةبترم عجارملاو رداصملا

 . تاعوضوملا سرهف





 نينا نب كلا

 ةرقبلا

 نوملعت متنأو ادادنأ هلل اولعجت الف
 هللا مالك نوعمسي مهنم قيرف ناك دقو

 ًادبأ هونمتي نلو

 ةعافش اهعفنت الو لدع اهنم لبقي الو

 ةمكحلاو باتكلا مهملعيو
 ًاطسو ةمأ مكانلعج كلذكو

 ًادادنأ هللا نود نم ذختي نم سانلا نمو

 :رانلا نم نيجراخب مه امو

 هللا مهملكي الو

 قحلاب باتكلا لزن هللا نأب كلذ
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 فورعملاب عابتاف ٌءيش هيخأ نم هل يفُع نمف

 رسعلا مكب ديري الو رسيلا مكب هللا ديري

 بيرق ينإف ينع يدابع كلأس اذإو

 نينسحملا بحي هللا نإ اونسحأو
 مامغلا نم للظ يف هللا مهيتأي نأ الإ نورظني له

 نيرهطتملا بحيو نيباوتلا بحي هللا نإ

 ةريثك ةئف تبلغ ةليلق ةئف نم مك
 ديري ام لعفي هللا نكلو اولتتقا ام هللا ءاش ولو

 تا
 يئشركلا ةيآ

 تاملظلا نم مهجرخي اونمآ نيذلا يلو هللا

 باتكلا اوتوأ نيذلا فلتخا امو

 هللا مكببحي ينوعبتاف هللا نوبخت متنك نإ لق

 نيقتملل تدعأ

 اذه كل ىنأ

 نيركاملا ريخ هللاو هللا ركمو اوركمو

 يلإ كعفارو كيفوتم ينإ ىسيع اي

 هللا مهملكي الو .

 اوقرفت الو اعيمج هللا لبحب اومصتعاو

 اوفلتخاو اوقرفت نيذلاك اونوكت الو

 نيرفاكلل تدعأ

 ريقف هللا نإ اولاق نيذلا لوق هللا عمس دقل

1۲ 



 ءاسنلا

 ١١5:44 نمل كلذ نودام رفغيو هب كرشي نأ رفغي ال هللا نإ

 ًاريصب ًاعيمس ناك هللا نإ هب مكظعي اًمعَن هللا نإ

 مكنم رمألا يلوأو لوسرلا اوعيطأو هللا اوعيطأ

 ةنمؤم ةبقر ريرحتف

 منهج هؤازجف ادمعتم انمؤم لتقي نمو

 ةمكحلاو باتكلا كيلع هللا لزنأو

 اليق هللا نم قدصأ نمو

 ءوس نع اوفعت وأ هوفخت وأ ًاريخ اودبت نإ .

 هيلإ هللا هعفر لب

 مل السرو لبق نم كيلع مهانصصق دق السرو

 ةدئاملا

 ' مكيلع ىلتي ام الإ ماعنألا ةميهب مكل تلحأ

 ' ميقم باذع مهلو
 هنوبحيو مهبحي موقب هللا يتأي فوسف

 . اونمآ نيذلاو هلوسرو هللا مكيلو امنإ

 ةلولغم هللا دي دوهيلا تلاقو

 ميرم نب ىسيع اي هللا لاق ذإو

 هنع اوضرو مهنع هللا يضر

 ماعنألا

 هم
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AV 
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 44 ءيش لك باوبأ مهيلع انحتف هب اوركذ ام اوسن املف
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 ۳۲ هم  اولوقيل ضعبب مهضعب انتف كلذكو

 Vo. o٤ ةمحرلا هسفن ىلع مكبر بتك

 ۹۰ ۹ وه الإ اهملعي ال بيغلا حتافم هدنعو

 14۳ ٠٠ راهنلاب متحرج ام ملعيو ليللاب مكافوتي يذلا وهو

 1۳ ۸۳-۸٦ تاجرد عفرن هموق ىلع ميهاربإ اهانیتآ انتجح كلتو

 6١ه 1004۲ كرابم هانلزنأ باتك اذهو

 65 1۴۳ راصبآلا هكردت ال

 4 ۰۸ نولمعي اوناك امہ مهئبنيف مهعجرم مهبر ىلإ مث

 ۲۸ 11٥ الدعر اهدنع فير هلك تلو

 ۳۲ ۲٤ نمؤن نل اولاق ةيآ مهتءاج اذإو

 كادي ١ ماسر ندم حب هيدهي نأ هللا دري نمف

 22 ١١4 ْ اضعب نيملاظلا ضعب يلون كلذكو

 174 10۳ اوعبتت الو هوعبتاف ًاميقتسم يطارض اذه نأو

 ۱1۱ 10۸ كبر يتأي وأ ةكئالملا مهيتأت نأ ىلإ ن نورظني له

 ۹۹ ١64 اعيش اوتاكو مهنيد اوقرف نيذلا نإ

 فارعألا

 ۱4۹ ۲۲  ةرجشلا امكلت نع امكهنأ ملأ امهبر امهادانو

 فض م  نطبءامو اهنم رهظ ام شحاوفلا يبر مرح امنإ لق

 ۰۸ ۳۷ باتكلا نم بيصن مهلاني كئلوأ

 ۱۳۸ o٤ ضرألاو تاوامسلا قلخا يذلا هللا مكبر نإ

 2١ #١4 ٦ رقتسا نإف لبجلا ىلإ رظنا نكلو ينارت نل
 ۱۸ NE هبر هملكو انتاقيمل ىسوم ءاج املو

 1۰۷ An ةاكزلا ةوتويَو توي نيذلل ااف

 1۰6 lo 0 ءيش لک تعسو يتمحرو

۳1٤ 



 ٠ مدآ ينب نم كبر ذخأ ذإ
 ' نجلا نم ًاريثك منهجل : انأرذ دقلو

 لافنألا

 مهبولق تلجو هللا ركذ اذإ نيذلا نونمؤملا امنإ

 نيرباصلا عم هللا نإ اوربصاو

 ةبوتلا
 ىتح هرجأف كراجتس ١ نيكرشمل ا نم دحأ نإو

 بحي هللا نإ مهل اوميقتساف مكل اوماقتسا امف

 ضعب ءايلوأ مهضعب تانمؤملاو نونمؤملاو
 هللا ليبس يف اودهاجو اورجاهو اونما نيذلا

 انعم هللا نإ نزحت ال

 مهطبشف مهئاعبنا هللا هرك نكلو

 ربكأ هللا نم ناوضرو

 هنع اوضرو مهنع هللا يضر

 مهل نكس كتالص نإ مهيلع لصو

 سنوي

 ضرألاو تاوامسلا قلخ يذلا هللا مكبر نإ

 مهرضي ال ام هللا نود نم نودبعيو
 ةدايزو ىنسحلا اونسحأ نيذلل

 نآرق نم ولتت امو نأش يف نوكت امو
 نونزحي مه الو مهيلع فوخ ال هللا ءايلوأ نإ الأ
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 oV ميحرلا روفغلا وهو

 وه

 31 0 اهيرجم هللا مساب
 A نيدلاخ ةنجلا ىفف اودعس نيذلا امأو

 ۲-1 1 ديدش ميلأ هذخأ نإ

 ۱۱۹ كبر محر نم الإ نيفلتخم نولازي الو

 , افسوي

 دعرلا

 ۲ اهنورت دمع ريغب تاومسلا عفر يذلا هللا

 ۱۳ لاحملا ديدش وهو -

 ۳١ اهلظو مئاد اهلكأ

 ميهاربإ

 1 ١ ۰ . ميكحلا زيزعلا وهو

 ٠١ ضرألاو تاوامسلا رطاف كش هللا ىفأ مهلسر تلاق

 ١8 هب تدتشا دامرك مهلامعأ مهبرب اورفك نيذلا لثم

 رجحلا

 ٤۸ نيجرخمب اهنم مه امو

 هك نولاضلا الإ هبر ةمحر نم طنقي نمو

 لحنلا

 ٤ مهيلإ لزن ام سانلل نيبتل ركذلا كيلإ انلزنأو

۳1٦ 

14 
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 و ىلعألا لثملا هللو

 ؛4 نوملعت ال متنأو ملعي هللا نإ لاثمألا هلل اوبرضت الف

 ملعأ هللاو ةيا ناكم ةيا انلدب اذإو

 اليل هدبعب ىرسأ يذلا ناحبس

 موقأ يه يتلل يدهي نآرقلا اذه نإ

 هقنع ىف هرئاط هانمزلأ ناسنإ لکو

 نوهقفت ال نكلو هدمحب حبسي الإ ءيش نم نإو

 ادوهشم ناك رجفلا نارق نإ

 هل نكي ملو ًادلو ذختي مل يذلا هلل دمحلا لقو

 فهكلا

 كبر باتك نم كيلإ يحوأ ام لتاو

 هللا ءاش ام تلق كتنج تلخ د ذإ الولو

 نيقفشم نيمرجملا ىرتف باتكلا عضوو

 ميرم

 ًايجن هانبرقو نميألا روطلا بناج نم هانيدانو

 ًايمس هل ملعت له

 هط

 ىوتسا شرعلا ىلع نمحرلا

 ينيع ىلع عنصتلو ينم ةبحم كيلع تيقلأو
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 ٦ ١049 ىرأو عمسأ امكعم يننإ

 .V1 °14 الا إخنلا عوذج ىف مكنبلصألو

 ۳۰١ 11۲ نمؤم وهو تاحلاصلا نم لمعي نمو

 ءايبنألا

 ۷ ۷ ةمايقلا مويل طسقلا نيزاوملا عضنو

 جحلا

 ةلطعم رئبو
30 ۷ 

 ۲۰ ۷٠ ضرألاو ءامسلا يف ام ملعي هللا نأ ملعت ملأ

 نونمؤملا

 Af ®۸ ۳٦ نوملعت متنك نإ اهيف نمو ضرألا نمل لق

 VV ۹۱ نوفصي امع هللا ناحبس

 ۱۳۰ 44۱ هلِإ نم هعم ناك امو دلو نم هللا ذختا ام

 ۲٠٤٢ ۱۰۳۰۱۰۲ نمو نوحلفملا مه كئلوأف هنيزاوم تلقث نمف

 ۲۱۹ ١٠١ نوعجرت ال انيلإ مكنأو ًاثبع مكانقلخ امنأ متبسحفأ

 رونلا
 ١ ۲۲ مكل هللا رفغي نأ نوبحت الأ اوحفصيلو اوفعيلو

 ناقرفلا

 ۳۰ ۲۱ نوكيل هدبع ىلع ناقرفلا لزن يذلا كرابت

 ۳۰ ۲۳  ًاروثتم ءابه هانلعجف لمع نم اولمع ام ىلإ انمدقو

 Yo "١١ الیزنت ةكئالملا لزنو مامغلاب ءامسلا ققفشت مويو

 ۹۰ 0۸ تومي ال يذلا ىحلا ىلع لكوتو

۳1۸ 



 نمحرلا شرعلا ىلع ىوتسا مث

 ءارعشلا

 نيملاظلا موقلا تئا نأ ىسوم كبر ىدان ذإو
 نيعفاش نم انل امف

 نيدجاسلا يف كبلقتو موقت نيح كاري يذلا

 لمنلا

 نورعشي ال مهو اركم انركمو اركم اوركمو
 ليئارسإ ينب ىلع صقي نارقلا اذه نإ

 صصقلا

 ءاشي نم يدهي هللا نكلو تببحأ نم يدهت ال كنإ
 نيلسرملا متبجأ اذام لوقيف مهيداني مويو
 ههجو الإ كلاه ءىش لك

 نامقل

 ثيغلا لزنيو ةعاسلا ملع هدنع هللا نإ

 ةدحسلا

 امهنيب امو ضرألاو تاوامسلا قلخ يذلا هللا

 بازحألا

 حون نمو كنمو مهقاثيم نييبنلا نم انذخأ ذإو

 ًازيزع ًايوق هللا ناكو
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 م4 ةمكحلاو هللا تايأ نم نكتويب ىف ىلتي ام نركذاو

 اميحر نينمؤملاب ناكو

 أيس

 ضرألا يف جلي ام ملعي ميكحلا ريبخلا وهو

 رطاف

 هملعب الإ عضت الو ىثنأ نم لمحت امو

 اندابع نم انيفطصا نيذلا باتكلا انثروأ مث

 اوتوميف مهيلع ىضقي آل

 سيئ

 اذه اندقرم نم انثعب نم انليو اي اولاق
 نر يك هل لوقي نأ اعيش دارا اذ[ ومآ اإ

 تافاصلا

 نورخسيو تبجع لب

 نولمعت امو مكقلخ هللاو

 ىلع مالسو نوفصي امع ةزعلا بر كبر ناحبس

 ج

 ىشعلاب نحبسي هعم لابجلا انرخس انإ
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 ۲۸نیدسفملاک تاحلاصلا اولمعو اونمأ نيذلا لعجن مأ

 يديب تقلخ امل دجست نأ كعنم ام

۰ 

Vo 



 رمزلا
 ءايلوأ هنود نم اوذختا نيذلاو

0 

 رفاغ

 املعو ةمحر ءيش لك تعسو انبر

 بابسألا غلبأ يلعل احرص يل نبا ناماه اي

 ًايشعو ًاَودغ اهيلع نوضرعي رانلا

 تلصف

 ىدهلا ىلع ىمعلا اوبحتساف مهانيدهف دومث امأو

 ىروشلا

 احون هب ىصو ام نيدلا نم مكل عرش

 هدابع نع ةبوتلا لبقي يذلا وهو

 مكيديأ تبسك امبف ةبيصم نم مكباصأ امو

 ميقتسم طارص ىلإ يدهتل كنإو

 فرخزلا

 مهنم انمقتنا انوفسأ املف

 نوسلبم هيف مهو مهنع رتفي ال

 كبر انيلع ضقيل كلام اي اودانو
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 ناخدلا

 ىلوألا ةتوملا الإ توملا اهيف نوقوذي ال

 فاقحألا

 ميحرلا روفغلا وهو

 نارقلا نوعمتسي نجلا نم ارفن كل انفرص ذإو

 دمحم

 اونمآ نيذلا ىلوم هللا نأب كلذ

 هناوضر اوهركو هللا طخسأ ام اوعبتا مهنأب كلذ

 حبلا
 انوعبتت نل لق هللا مالك اولدبي نأ نوديري

 كنوعيابي ذإ نينمؤملا نع هللا ىضر دقل

 ىدهلاب هلسر لسرأ يذلا وه

 تارححلا

 اولتتقا نينمؤملا نم ناتفئاط نإو
 نيطسقملا بحي هللا نإ اوطسقأو

 مكيوخأ نيب اوحلصأف ةوخأ نونمؤملا امنإ
 مكاقتأ هللا دنع مكمركأ نإ

 انملسأ اولوق نكلو اونمؤت مل لق انمآ بارعألا تلاق

 ديدحلا

 نطابلاو رهاظلاو رخآلاو لوألا وه
 ضرألاو تاوامسلا قلخ يذلا وه

 ضف
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 هلسرو هللاب اونمآ نيذلل تدعأ

 حتفلا لبق نم قفنأ نم مكنم يوتسي ال
 مكسفنأ يف الو ضرألا يف ةبيصم نم باصأ ام

 ةلداحملا

 اهجوز يف كلداجت يتلا لوق هللا عمس دق

 مهعبار وه الإ ةثالث ىوجن نم نوكي ام
 هنع اوضرو مهنع هللا يضر

 رشحلا

 اوهتناف هنع مكاهن امو هوذخف لوسرلا مكاتآ امو

 مهرايد نم اوجرخأ نيذلا نيرجاهملا ءارقفلل
 انل رفغا انبر نولوقي مهدعب نم اوؤاج نيذلاو
 ًاعشاخ هتيأرل لبج ىلع نآرقلا اذه انلزنأ ولو

 فصلا

 نولعفتال ام اولوقت نأ هللا دنع ًاتقم ربك

 ًافص هليبس يف نولتاقي نيذلا بحي هللا نإ

 نوقفانملا

 نينمؤمللو هلوسرلو ةزعلا هللو

 نباغتلا
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 ى

 دابعلل ًاقزر ديضن علط اهل تاقساب لخنلاو

 سوسوت ام ملعنو ناسنإلا انقلخ دقلو

 ديزم انيدلو اهيف نوؤاشي ام مهل

 تايراذلا

 نودعوت امو مكقزر ءامسلا يفو

 نودبعيل الإ سنإلاو نجلا تقلخ امو

  نيتملا ةوقلا وذ قازرلا وه هللا نإ

 روطلا
 اننيعأب كنإف كبر مكحل ربصاو

 مجنلا

 ىهتنملا ةردس دنع ىرخأ ةلزن هار دقلو

 مهتعافش ينغت ال تاوامسلا يف كلم نم مكو

 رمقلا

 اردو حاولأ تاذ ىلع هانلمحو

 ْ نمحرلا

 ماركإلاو لالجلا وذ كبر هجو ىقبيو

 ماركإلاو لالجلا وذ كبر مسا كرابت

 ةعقاولا

 نونكم باتك يف ميرك نارقل هنإ
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 قالطلا

 دق هللا نأو ريدق ءيش لك ىلع هللا نأ اوملعتل
 ا را

 ميكحلا ميلعلا وهو
 امكبولق تغص دقف هللا ىلإ ابوتت نإ

 كلملا

 ريبخلا فيطللا وهو قلخ نم ملعي الأ
 ضرألا مكب فسخي نأ ءامسلا يف نم متتمأأ

 ًاران اولخدأف اوقرغأ مهتائيطخ امم

 رثدملا
 نيعفاشلا ةعافش مهعفنت امف

 ةمايقلا

 ةرظان اهبر ىلإ ةرضان ذئموي هوجو

 ٌىدس كرتي نأ ناسنإلا بسحيأ

 ناسنإلا

 ًاروفك امإو ًاركاش امإ ليبسلا هانيده انإ

 ألا

 اداصرم تناك منهج نإ
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 سبع

 ةزفس ئذيأب ةزهطم ةعوقرم ةمزكم تح يف

 ريوكتلا
 ميقتسي نأ مكنم ءاش نمل

 نيقفطملا

 نوبوجحمل ذئموي مهبر نع مهنإ الك
 نورظني كئارألا ىلع

 قراطلا

 ًاديك ديكأو اديك نوديكي مهنإ

 ق
 ديدشل كبر شطب نإ

 دودولا روفغلا وهو

 , ظوفحم حول يف ديجم نآرق وه لب

 ىلعألا

 ىلعألا كبر مسا حبس

 رجفلا

 اكد اكد ضرألا تكد اذإ الك

 مرا
 كركذ كل انعفرو
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 قلعلا

 كبر مساب أرقا

 ىري هللا نأب ملعي ملأ

 ةئيبلا
 هنع اوضرو مهنع هللا يضر

 صالخإلا

 . دحأ ًاوفك هل نكي ملو
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1 
 ةمايقلا موي ةنجلا باب يتأ

 دبعلا يطعي هللا تيأر اذإ

 ةالصلا ىلإ مكدحأ ماق اذإ

 يي لهآ يف هللا مكركذأ
 كل وه مسا لكب كلأسأ

 (ةملس مأ) لوهجم فيكلاو مولعم ءاوتسالا
 مكل ترفغ دقف متئشام اولمعا
 هل تقرشأ يذلا كهجو رونب ذوعأ

 هتردقو هللا ةزعب ذوعأ

 كعم هللا نأ ملعت نأ ناميإلا لضفأ
 قازرلا انآ انإ : هَ هللا لوسر ينأرقأ

 اناميإ نيتمؤملا لمكأ

 هعم هلثمو نآرقلا تيتوأ ينإ الأ
 ءامسلا يف نم نيمأ انأو ينونمأت الأ

 (سابع نبا) ةيدوبعلاو ةيهلإلا وذ هللا

0 

۷۹ 

1۳۹ TA 

 فرك



 عبسلا تاوامسلا بر مهللا

 ةوعدلا هذه بر مهللا

 اولوقي ىتح سانلا لتاقأ نأ ترمأ

 امن ءايألا كأ انآ

 ةمايقلا موي مدآ دلو ديس انأ

 ادبع بحأ اذإ هللا نإ

 رهظ نم قاثيملا ذخأ هللا نإ

 ليعامسإ ينب ىفطصا هللا نإ

 هديب ءايشأ ةثالث قلخ هللا نإ

 للهأ ةنجلل قلخ هللا نإ

 ناسحإلا بتك هللا نإ

 مكيلع ىفخي ال هللا نإ

 نعمك للا ناخ امل هللا نإ

 ًاجورخ تايآلا لوأ نإ

 ةمايقلا موي ىسكي قئالخلا لوأ نإ

 ملقلا هللا قلخ ام لوأ نإ

 (ليوطلا ليربج ثيدح) هتكئالمو هللاب نمؤت نأ

 ليوطلا ليربج ثيدح) هارت كنأك هللا دبعت نأ
 عمجي مكدحأ قلخ نإ

 عمسأ نأ يناصوأ يليلخ نإ

 ريصب عيمس انبر نإ

 ًاضوح يبن لكل نإ
 (سابع نبا) لزن ام رخأ نم ةيآلا هذه نإ

 ىألم هللا نيمي نإ
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 مكبر نورتس مكنإ

 مالسإ الو ةيلهاج يف ينوقرافي مل مهنإ

 نقلا هللا یا ام لوا

 ةبعش نوعبسو عضب ناميإلا

 ؟مظعأ هللا باتك يف ةيآ يأ
 ءامسلا يف :تلاق ؟هللا نيأ

 ( ثٿ « ب )

 - سيق نب تباث : ينعي - ةنجلا لهأ نم وه لب

 ناميإلا ةوالح دجو هيف نك نم ثالث

KERE 
 هفشك ول رانلا وأ رونلا هباجح

 جارعملاو ءارسإلا ثيدح

 تاوصألا هعمس عسو يذلا هلل دمحلا

 مهنوبحت نيذلا مكتمئأ رايخ

 ركب وبأ اهيبن دعب ةمألا هذه ريخ

 (رءد)

 ءامسلا ىف يذلا هللا انبر

 (صض . ص . س)

 كلغ ضحكات
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 ةشاكع اهب كقبس
 ايندلا يف كيلع اهترتبس

 ةمألا هذه قرتفتس

 فيسلا نم دحأو ةرعشلا نم قدأ طارصلا

 (ةيلاعلا وبأ) هيلع هؤانث هلوسر ىلع هللا ةالص

 (سابع نبا) هددؤس يف لمك يذلا ديسلا :دمصلا
 (كاحضلاو نسحلاو دهاجم) هل فوج ال يذلا :دمصلا

 (يعخنلا ميهاربإ) ةقيلخلا هيلإ دمصت يذلا :دمصلا

 رجافو رب لك فلخ اولص
 هدابع طونق نم انبر كحض

 ( ع)

 ةنجلا نولخدي موق نم هللا بجع

 هل سيل باش نم كبر بجع

 هدابع طونق نم انبر بجع

 (دوعسم نبا) شرعلا قوف هللاو ءاملا قوف شرعلا
 ةعاطلاو عمسلا ملسملا ءرملا ىلع

 ءافلخلا ةنسو يتنسب مكيلع

 ( ف« ف )

 لضفك ءاسنلا ىلع ةشئاع لضف

 ةنجلا ضاير نم ةضور امإ ربقلا
 ` امكعينص نم هللا بجع دق

 قئالخلا ريداقم هللا ردق
 ةمألا هذه سوجم ةيردقلا

 فض
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 (لءشك)
 ءامع يف ناك

 هللا دمحب هيف أدبي ال مالك لك

 نادي ىتفلا نيدي امك

 يعم تركذ الإ ركذأ ال

 انعم هللا نإ نزحت ال

 اهيف ىقلي منهج لازت ال

 قحلا ىلع ىتمأ نم ةفئاط لازت ال

 1 يباحصأ اوبست ال

 ىراصنلا ترطأ امك ينورطت ال

 سمشلا علطت ىتح ةعاسلا موقت ال

 يمجع ىلع يبرعل لضف ال
 ملسم ءىرما مد لحي ال

 - هللا ءاش نإ  رانلا لخدي ال

 نمؤم وهو ينزي نيح ينازلا ينزي ال
 - بلاط ابأ : ينعي  يتعافش هعفنت هلعل

 ةنالفو نالف نم هللا بجع دقل

 هديع ةنوتب احرف دنشأ هلل

 . (سابع نبا) مهقرحأ مل انأ تنك ول
 رذنملا ابأ ملعلا كنهيل

 (۵ ۰ ۴م)
 هيلع تمرح دق الإ كارأ ام

 ؟نوركاذت ام
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 هللا لزنأ ام ريغب موق مكح ام

 لوقي وَ هللا لوسر تعمس ام

 نوضرألاو عبسلا تاوامسلا ام

 أشي مل امو ناك هللا ءاش ام

 هيلع اوناك ٌىده دعب موق لض ام

 انملع ىتح لَ هللا لوسر تام ام

 هللا هملكيس الإ دبع نم ام

 هبر هملكيس الإ دحأ نم مكنم ام

 مهداوت يف نينمؤملا لثم
 سمخ بيغلا حيتافم

 هللا عاطأ دقف ينعاطأ نم

 هريغيلف ًاركنم مكنم ىأر نم
 هتمايق تماق دقف تام نم

 بذع باسحلا شقون نم
 سأبي الو معني ةنجلا لخدي نم

 ناينبلاك نمؤملل نمؤملا
 (ركب وبأ) ءارزولا متنأو ءارمألا نحن

 (ركب وبأ) سانلا لوأو نورجاهملا نحن

 (و . ه)

 يباحصأو هيلع انأ ام لثم ىلع ناك نم مه

 (سابع نبا)  ميحرلاو نمحرلا : ينعي  ناقيقر نامسا امه

 (ركب وبأ) يل هللا رفغي نأ بحأل ينإ هللاو

 نقف ناضل اإ هيب يفت ىز

 نفي(
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 لدعتل اهنإ هديب يسفن يذلاو

 لزني نأ نكشويل هديب يسفن يذلاو
 لخدي ال هديب يل يذلاو
 مكوبحي ىتح نونمؤي ال هديب يسفن يذلاو
 يتمظعو يئايربكو يتزعو
 مادام مكدحأ ىلع نولصي ةكئالملاو

 (ي )

 نينثاب كنظ ام !ركب ابأ اي
 توم الف دولخ ةنجلا لهأ اي

 مكسفنأ ىلع اوعبرا سانل اهيأ اي
 ةمألا هذهل هللا ثعبي

 رانلا نم موق جرخي

 سردي امك مالسإلا سردي

 ةمايقلا موي حون ىعدي

 مكلف اوباصأ نإف مكل نولصي
 رخآلا امهدحأ لتقي نيلجر ىلإ هللا كحضي

 رانلا لهأ نم لجرلل لاقي
 كيدعسو كيبل :لوقيف !مدا اي : ىلاعت هللا لوقي

 مكل نإ !ةنجلا لهآ اي :دانم يداني

 ايدلا دالا ىلإ اور كرني
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 ٠ ةيربجلا 185

 ۱۸9 ةيمهجلا

 ۱۹۰ ٠ ةيرورحلا

 ۱۹٩ ةيلولحلا

 ۱14۹۰ ةيرورحلا = جراوخلا

 ۱۹۲ ةضفارلا

 "ه4 45 ةفسالفلا

 ۸و ۹٤ ةيردقلا
 10۰ ةيماركلا

 ۱4۹ ةيبالكلا

 ۱۸۸ ةئجرملا

 1۸0 ةهبشملا

 ۹۲ ةلزتعملا

 ۸ ةضوفملا

E۲4۸  
 ۱۸۸ ةيديعولا
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 مهل مجرتملا مالعألا

 لبنح نب دمحأ

 يسيرملا رشب

 نيدلا رخف  يزارلا
 رمع نب دومحم  يرشخمزلا

 يكملا زيزعلا دبع
 دمحم دماح وبأ  يلازغلا

 يقشمدلا ناليغ

 دهاز دمحم  يرثوكلا

 ينهجلا دبعم
 دامح نب ميعن
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 .«ميركلا نارقلا»

 . «نارقلا مولع يف ناقتإلا»

 ةعبطم « ينالقابلل «نآرقلا زاجعإ» هشماهبو « يطويسلا نيدلا لالج مامإلل

 .ه۳۹۸٠ ,ةعبارلا ةعبطلا « يبلحلا يبابلا ىفطصم

 ٠ . «تافصلاو ءامسألا»

 .توريب .ةيملعلا بتكلا راد . يرثوكلا دهاز : قيقحت « يقهيبلا ركب يبأل
 .ها8٠14١ .ىلوألا ةعبطلا

 . «ليبسلا رانم ثيداحأ جيرخت يف ليلغلا ءاورإ»

 «توريب « يمالسإلا بتكملا عبط «ينابلألا نيدلا رصان دمحم : فيلأت
 .ها949١ .ىلوألا ةعبطلا

 .«ميقتسملا طارصلا ءاضتقا»
 ةعبطلا «دشرلا ةبتكم عبط .لقعلا رصان : قيقحت «ةيميت نبا مالسإلا خيشل
 ..ه۳١٤١ ءةيناثلا
 . «مالعألا»

 .توريب «نييالملل 2 راد عبط «يلكرزلا نيدلا ريخل مجارت سوماق
 يافا .ةسماخلا ةعبطلا

 . «ةيميت نبا مالسإلا خيش ةايح نم ةعومجم قاروأ»
 م١4



 ةعبطلا .تيوكلا «ةيميت نبا ةبتكم عبط «ينابيشلا ميهاربإ نب دمحمل

 .ه۹١٤٠١ .ىلوألا

 . «دئاوفلا عئادب»

 . توريب ءركفلا راد « ميقلا نبا نيدلا سمش ظفاحلل

 . «ةياهنلاو ةيادبلا»

 . «ثعبلا»

 «يناتسجسلا ثعشألا نب ناميلس نب هللا دبع ركب يبأ ظفاحلا مامالل

 « ىلوألا ةعبطلا ,يبرعلا باتكلا راد .يرثألا ينيوحلا قاحسإ يبأ :قيقحت

 .ه 108

 1 . «طساو خيرات»

 عبط «داوع سيكروك قيقحت «لشحبب فورعملا يطساولا لهس نب ملسأل

 . ىلوألا ةعبطلا «بتكلا ملاع

 .«ةفيعضلا ثيداحألا لوصأب ةفيحصلا ضييبت»

 « ىلوألا ةعبطلا ءرصم «ةيمالسإلا ةيعوتلا ةبتكم .فيطللا دبع ورمع دمحمل

 .ه 8

 . «يذمرتلا عماج حرشب يذوحألا ةفحت»

 ءةثلاثلا ةعبطلا .توريب .ركفلا راد «يروفكرابملا نمحرلا دبع نب دمحمل

 .ه84

 . (ةطوطب نبا ةلحر) «رافسألا بئاجعو راصمألا بئارغ يف راظنلا ةفحت»

 يلع روتكدلا :قيقحت .ةطوطب نباب فورعملا يتاوللا دبع نب دمحمل

 .ه8٠14١ه .ةعبارلا ةعبطلا .توريب .ةلاسرلا ةسسؤم عبط « يناتكلا رصتنملا

 . «ةيطساولا ةديقعلا ىلع ةديفملا تاقيلعتلا»

 ءىلوألا ةعبطلا «ضايرلا ةبيط راد ..فيرشلا نمحرلا دبع نب هللا دبع

 .اه €
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 .«ميظعلا نارقلا ريسفت»

 راد  يعداولا يداه نب لبقم : قيقحت «ريثك نب ليعامسإ ءادفلا يبأ ظفاحلل

 .ه١٠٠٤٠ .ىلوألا ةعبطلا ءلوألا دلجملا «تيوكلا , مقرألا

 ٠ . (ريثك نبا ريسفت) «ميظعلا نارقلا ريسفت»
 د «ريثك نب ليعامسإ ءادفلا ىبأ ظفاحلل

 . ةرهاقلا ءبعشلا راد ءروشاع دمحأ ديسير يح روزا

 ”«ةنسلا بتك نم ريسفتلا يف هتايورمو سابع نبا ريسفت»
 .ةكمب ىرقلا مأ ةعماج «يديمحلا زيزعلا دبع روتكدلل

 . «ريبكلا يعفارلا ثيداحأ جيرخت يف ريبحلا صيخلت»

 ءانتعا « ينالقسعلا رجح نب يلع نب دمحأ نيدلا باهش لضفلا يبأ مامإلل
 .ه7865١ ةنيدملا «يندملا مشاه هللادبع ديسلا

 . «ةيطساولا ةديقعلا ىلع ةفيطللا تاهيبنتلا»

 0 دشيورلا نمحرلا دبع :فارشإ .يدعسلا نمحرلا دبع خيشلل

 . ىلوألا ةعبطلا ءدامح
 . «لجو زع برلا تافص تابثإو ديحوتلا»

 دشرلا راد .ناوهشلا زيزعلا دبع : قيقحت «ةميزخ نب ركب يب مامإلل

 . ىلوألا ةعبطلا «ضايرلاب

 .«لوسرلا ثيداحأ يف لوصألا عماج»

 رداقلادبع قيقحت يثألا نب دمحم نب كرابملا تاداعسلا يبأ نيدلا دجمل
 .نايبلا ةبتكمو ةعبطم .طوؤانرألا

 . (يربطلا ريسفت) «نآرقلا يآ ليوأت نع نايبلا عماج»

 .توريب e راد ةعبطم .يربطلا ريرج نب دمحم رفعج ك مامالل

 .اه 65

 . «نآرقلا ليوأت نع نايبلا عماج»

 رصم «ركاش دمحأ جيرختو «ركاش دمحم دومحم : قيقحت

Per 
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 . «يذمرتلا عماج»

 راد ةعبط .فيطللا دبع باهولا دبع حيحصت .يذمرتلا ىسيع يبأ مامالل

 . توريب «ثارتلا ءايحإ

 .«ناميإلا بعشل عماجلا»

 ةعبطلا .دنهلاب ةيفلسلا رادلا ,دماح يلعلا دبع : قيقحت . يقهيبلا ركب يبأل

 . ىلوألا

 .«نيدمحألا ةمكاحم يف نينيعلا ءالج»

 .توريب «ةيملعلا بتكلا راد عبط . يسولألا نامعن ديسلل

 «ءايفصألا تاقبطو ءايلوألا ةيلحو

 . توريب «ركفلا راد ةعبط « يناهفصألا دمحأ ميعن يبأ ظفاحلل

 . «روثنملا ردلا»

 .ه7٠8١ «ةيناثلا ةعبطلا «توريب ءركفلا راد « يطويسلا ظفاحلل

 ّ . «ةرهتشملا ثيداحألا يف ةرثتنملا رردلا»

 ةعماج :رشانلا «غابصلا يفطل نب دمحم : قيقحت ‹ يطويسلا نيدلا لالج .

 .دوعس كلملا

 . «ةلبانحلا تاقبط ىلع ليذلا»

 . توريب «ةفرعملا راد عبط «بجر نب نُمحرلا دبع جرفلا وبأ ظفاحلل

 1 . «ةيمهجلا ىلع درلا»

 ءةيفلسلا رادلا ءردبلا ردب :قيقحت «يمرادلا ديعس نب نامثع مامالل.

 . ىلوألا ةعبطلا .تيوكلا

 ناک (مالسإلا خيش) ةيميت نبا ىمس نم نأب معز نم ىلع رفاولا درلا»

 بتكملا عبط «شيواشلا ريهز :قيقحت «يقشمدلا نيدلا رصان ظفاحلل

 . ىلوألا ةعبطلا «توريب ‹ يمالسإلا

 . «تالاسرلاو لسرلا»

 .ىلوألا ةعبطلا .تيوكلا «حالفلا ةبتكم «رقشألا ناميلس رمع روتكدلل
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 .ه ١

 . دهزلا»

 ءىلوألا ةعبطلا « ةيملعلا بتكلا راد «ينابيشلا لبنح نب دمحأ ملاعلا مامإلل
 .هاآ ۳

 . «ريبكلا دهزلا»

 راد «يودنلا نيدلا يقت : قيقحت «يقهيبلا نيسح نب دمحأ ثدحملا مامالل
 . ةيناثلا ةعبطلا « ملقلا

 . «ةحيحصلا ثيداحألا ةلسلس»

 . توريب « يمالسإلا بتكملا «ينابلألا نيدلا رصان دمحم خيشلل

 . «دواد يبأ ننس»

 تزع : قيقحت .يناتسجسلا ثعشألا نب ناميلس دواد يبأ مامالل
 .ه۳۸۸١ .ىلوألا ةعبطلا ؛ةيفلسلا ةبتكملا :رشانلا  ساعدلا

 . (ينغملا قيلعتلا ةيشاح عم) « ينطقرادلا ننس»

 .ةنسلا رشن « ينطقرادلا رمع نب يلع مامإلل

 . (يطويسلا ظفاحلا حرش عم) «يئاسنلا س
 وبأ حاتفلا دبع ءانتعا . يئاسنلا بيعش نب دمحأ نمحرلا دبع يبأ مامإلل
 .ه١١٤٠١ .ىلوألا ةعبطلا ءرئاشبلا راد ةعبط .ةدغ

 . «ةنسلا»

 «ءيمالسإلا بتكملا « ينابلألا نيدلا رصان دمحم : قيقحت . مصاع يبأ نبال
 اها « ىلوألا ةعبطلا .توريب

 .«ةنسلا حرش

 طوؤانرألا بيعش : قيقحت .يوغبلا دوعسم نب نيسحلا دمحم يبأ مامإلل
 . ىلوألا ةعبطلا .توريب . يمالسإلا بتكملا .شيواشلا ريهز دمحمو

 . «ةيواحطلا ةديقعلا حرش»

 ىءاملعلا نم ةعامج اهققح .يفنحلا زعلا يبأ نب يلع نب يلع ةمالعلل
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 ‹« يمالسإلا بتكملا نال الا دلا صا ديت خيشلا اهثيداحأ جرخو

 6٠١ 5 .ةنماثلا ةعبطلا .توريب

 .«ةيميت نبا مالسإلا خيشل ةيطساولا ةديقعلا حرش»

 ءاتفإلل ةماعلا ةساثرلا ؛:ئيراضتألا ليعامسإ : قيلعت ساره ليلخ دمحمل

 .ها 54٠01 ةعبط .ضايرلا .داشرإلاو ةوعدلاو

 ما
 ۽ ےھو ١

 . (ينالقسعلا رجح نبال يرابلا حتف هحرش عم) «يراخبلا حيحصو

 زاب نب زيزعلا دبع خيشلا :قيقحت .يراخبلا ليعامسإ نب دمحم مامإلل

 .ركفلا راد .بيطخلا نيدلا بحم : جارخإو . يقابلا دبع داؤن دمحم : ميقرتو

 ° ريغصلا عماجلا حيحص»

 ةعبطلا .يمالسإلا بتكملا ءينابلألا نيدلا رصان دمحم خيشلا :قيقحت

 .ها1749١ «ةيناثلا

 . «هحام نبا ننس حيحص)»

 ةعبطلا . جيلخلا لودل يبرعلا ةيبرتلا بتكم :ینالالا دلا را وعيب

 . ىلؤألا

 . «يذمرتلا ننس حیحص )»

 ةعبطلا « جيلخلا لودل يبرعلا ةيبرتلا بتكم (ينابلألا فدل رضا ليكم

 . ىلوألا

 . «يئاسنلا ننس حيحصو

 ةعبطلا .جيلخلا لودل يبرعلا ةيبرتلا بتكم ياللا دلا ضا ديت

 . ىلوألا

 . (يوونلا حرش عم) «ملسم حيحصو»

 .ملقلا راد .ءسيملا ليلخ ةعجارم «يريشقلا جاجحلا نب ملسم مامإلل

 .ه١١٤٠ « ىلوألا ةعبطلا «تورين

 . «(تافصلا»
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 دمحم نب يلع :قيقحت .ينطقرادلا رمع نب يلع نسحلا يبأ ظفاحلل

 .ه7٠14١ .ىلوألا ةعبطلا ,.يهيقفلا

 .«ةلسرملا قعاوصلا»

 ةمصاعلا راد ءهللا ليخدلا يلع : قيقحت .ميقلا نبا نيدلا سمش ظفاحلل
 .ه۸١٤٠ .ىلوألا ةعبطلا .ضايرلاب

 .«مالسإلا ردص يف ةنتفلا ثادحإ يف هرثأو أبس نب هللا دبع»

 .ه١٠٠٤٠ .ىلوألا ةعبطلا «ضايرلا .ةبيط راد .ةدوعلا دمح نب ناميلسل

 . «ةمظعلا»

 .يروفكرابملا سيردإ دمحم نب هللا ءاضر : قيقحت , يناهبصألا خيشلا يبأل

 .ه۸١٤٠١ .ىلوألا ةعبطلا .ةمصاعلا راد

 . (ةيميت نبا مالسإلا خيشل) «ةيطساولا ةديقعلا»

 .ه۷١٤٠١ .ةعبارلا ةعبطلا .ضايرلا .فراعملا ةبتكم .نازوفلا حلاص حرش

 . (ةيميت نبا مالسإلا خيشل) «ةيطساولا ةديقعلا»

 . ضايرلاب دشارلا دعس تاعوبطم « عناملا زيزعلا دبع نب دمحم : قيلعت

 . (ةيميت نبا مالسإلا خيشل) «ةيطساولا ةديقعلا»

 .ها8٠14١ .ىلوألا ةغبطلا .يمالسإلا بتكملا .شيواشلا ريهز : قيقحت

 .«ةيميت نبا مالسإلا خيش بقانم يف ةيردلا دوقعلا»

 .رصم «. يندملا ةعبطم عبطو .يداهلا دبع نب دمحأ نب دمحم ظفاحلل

 . «ريثك نبا ظفاحلا نع ريسفتلا ةدمع»

 ةنس .رصم .فراعملا راد ءركاش دمحم دمحأ خيشلا : قيقحتو رايتخا
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 . «دواد يبأ ننس حرش دوبعملا نوع»

 .ةرونملا ةنيدملا .ةيفلسلا ةبتكملا «يدابأ قحلا سمش بيطلا يبأ ةمالعلل

 .ه۳۸۸١ .ةيناثلا ةعبطلا

۳4¥ 



 . «ةيواونلا راكذألا ىلع ةينابرلا تاحوتفلا»

 يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد . يقيدصلا نالع نب دمحم

 . «ةباحصلا لئاضف»

 ةعبطلا TT قيقحت .لبنح نب دمحأ مامالل

 .ها 14٠37 .ىلوألا

 . 5 يبنلا ىلع ةالصلا لضف»

 نيدلا رصان دمحم : قيقحت ٠ يضاقلا قاحسإ نب ليعامسإ نب دمحم مامالل

 .ه188١ «ةيناثلا ةعبطلا .بتكملا ةعبط . ينابلألا

 . «ةريسلا هقفو

 ةعبط . ينابلألا نيدلا رصان دمحم خيشلا :قيقحت .يلازغلا دمحم خيشلل

 اتال نم كلذ يف درو امو ردقلا»

 زيزعلا دبع : قيقحت .يرصملا يشرقلا ملسم نب بهو نب هللا دبع مامإلا ,
 .ه١١٤٠ .ىلوألا ةعبطلا .ناطلسلا راد ء ميثعلا ا

 . «لاجرلا ءافعض يف لماكلا»

 ةعبطلا .ركفلا راد .يناجرجلا يدع نب هللا دبع دمحأ يبأ ظفاحلا مامإلل

 ..ها٠854١ 85 .ىلوألا

 .«(نيمجعملا دئاوز يف نيرحبلا عمجم»

 .ها١ 1417 .ىلوألا ةعبطلا «ريذن سودقلا دبع .: قيقحت . يمثيهلا رجح نبال

 . «ىواتفلا عومجم»

 ريوصت مساق نب نمحرلا دبع خيشلا عمج .ةيميت نب دمحأ مالسإلا خيشل

 . ىلوألا ةعبطلا

 واحلا نفل
 بتكملا .ينابلألا نيدلا رصان دمحم : قيقحتو راصتخا .يبهذلا ظفاحلل

E۸ 



 .ه١١٤٠١ « ىلوألا ةعبطلا .توريب .يمالسإلا

 . «نيكلاسلا جرادم»

 باتكلا راد يقف دماح دمحم : قيقحت «ميقلا نبا نيدلا سمش ظفاحلل

 .توريب « يبرعلا
 لاوقألا ننس نم لامعلا زنك بختنم هشماهب) «لبنح نب دمحأ مامإلا دنسم»

 ظ . (لاعفألاو

 .ه۳۹۸٠ «.ةيناثلا ةعبطلا .توريب «ركفلا رادو يمالسإلا بتكملا عبط

 . «يلصوملا ىلعي يبأ دنسم)

 ميلس نيسح : قيقحت .يميمتلا ىنثملا نب يلع نب دمحأ ظفاحلا مامإلل

 . ثارتلل نومأملا راد .ه١٤١ ٤ .ىلوألا ةعبطلا .دسأ

 . «حيباصملا ةاكشم»

 نيدلا رصان دمحم خيشلا :قيقحت .يزيربتلا هللا دبع نب دمحم ةمالعلل

 .ه99١ «ةيناثلا ةعبطلا .توريب « يمالسإلا بتكملا «ينابلألا

 . «ديحوتلا يف لوصألا ملع ىلإ لوصولا ملس حرش لوبقلا .جراعم»

 . ضايرلاب ءاتفإلا راد عبط . يملح دمحأ نب ظفاح خيشلل

 .«ريبكلا مجعملا»

 ةمألا ةعبطم يفلسلا يدمح : قيقحت .يناربطلا مساقلا يبأ ظفاحلل .

 . ىلوألا ةعبطلا .دادغبب

 .«ةعوضوملا ثيداحألا يف ةركذتلا ةفرعم»

 : قيقحت . ينارسيقلا نباب فورعملا يسدقملا رهاط نب دمحم لضفلا يبأل

 .ه05٠154١ .ىلوألا ةعبطلا .ةيفاقثلا بتكلا ةسسؤم «رديح دمحأ نيدلا دامع

 . «نودلخ نبا ةمدقم»

 يلع روتكدلا : قيقحت .نودلخ نب دمحم نب نمحرلا دبع ةمالعلا : فيلأت

 . ةثلاثلا ةعبطلا .ةرهاقلا .رصم ةضهن راد عبط .يفاو دحاولا دبع
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 .«فيعضلاو حيحصلا يف فينملا رانملا»

 .ةيزوجلا ميق نب ركب يبأ نب دمحم هللا دبع يبأ نيدلا سمش ظفاحلل

 ,ةيمالسإلا تاعوبطملا بتكم عبط .ةدغ وبأ حاتفلا دبع خيشلا : قيقحت

 .ه107١ بلح .يعرشلا ميلعتلا ةيعمج

 .«بختنملا»

 .تيوكلا .مقرألا راد .يودعلا ىفطصم : قيقحت .ديمح نب دبع ظفاحلل

 . ىلوألا ةعبطلا

 . «نارقلا تاياو روس لئاضف ةعوسوم»
 .ىلوألا ةعبطلا .مامدلا .ميقلا نبا راد .ينوهرطلا قزر نب دمحم خيشلل

 اها 8

 .«لاجرلا دقن يف لادتعالا نازيم»

 يلع :قيقحت .يبهذلا نامثع نب دمحأ نب دمحم هللا دبع يبأ ظفاحلل

 ش .توريب .ةفرعملا راد ,يواجبلا دمحم

 .(ةيادهلا ثيداحأل ةيارلا بصن» .

 يفنحلا فسوي نب هللا دبع دمحم يبأ نيدلا لامج ةمالعلا ظفاحلا مامالل

 .ه۳۹۳٠ «ةيناثلا ةعبطلا .ةيمالسإلا ةبتكملا .يعليزلا

 ۰ . «ةمألا هذه قارتفا ثيداحأ مهف يف ةمألا حصن»

 .ه۹١٤٠ .ىلوألا ةعبطلا . ىحضألا راد . يلالهلا ديع نب ميلس

 .«قطنملا ضقن»

 ةبتكم عبط «ةزمح قازرلا دبع نب دمحم : قيقحت .ةيميت نبا مالسإلا خيشل

 الا

 . (لوصولا ةاقرم هتيشاحبو) «لوسرلا ثيداحأ ةفرعم يف لوصألا رداون»

 .توريب .رداص راد ,يذمرتلا ميكحلا دمحم هللا دبع يبأل

00 06 0 

o٠ 



 هج > < ف

 . ةثلاثلا ةعبطلا ةمدقم
 . ةمدقملا

 :.ىرخألا دئاقعلا نيب ةيفلسلا ةديقعلا ةيمهأ

 . ةيفلسلا دئاقعلا نيب ةيطساولا ةديقعلا ةيمهأ

 .اهحورش نيب (ةيطساولا ةديقعلا) ل ساره خيشلا حرش ةيمهأ
 .اهحورشو ةيطساولا ةديقعلا

 . ةيميت نبا مالسإلا خيشل ةزجوم ةمجرت

 . هدلومو هبسن

 . هترسأ

 مهما



 . هتافلؤم

 ةا الا هتافص

 . هداهج

 . هيلع تاءارتفالا

 . ةطوطب نبا تاءارتفآ

 . هتافوو هتنحم

 . هتمجرت نطاوم

 . ساره ليلخ دمحم خيشلل ةزجوم ةمجرت
 ش . حراشلا ةمدقم

 . ةيطساولا ةديقعلا حرش ةيادب

 .اهيف تافالخلا نيب حيجرتلاو ةلمسبلا ىلع مالكلا

 .امهنيب قرفلاو حدملاو دمحلا ريسفت

 . يبنلاو لوسرلا نيب قرفلا يف لوقلا قيقحت
 . فصوي ال امو لي لوسرلا هب فصوي امو .هانعم ؛ يدهلا

 .نيدلا يف اهناكمو ءاهانعم ؛هللا الإ هلإ ال

 . ةداهشلا ىنعم

 .نييمدآلا وأ ةكئالملا نم تناك اذإ اهانعم ؛ ةي لوسرلا ىلع ةالصلا

 . ةيقاب ةمايقلا موي ىلإ اهنأو ةيجانلا ةقرفلا فيرعت

 . ةتسلا ناميإلا ناكرأ

 لاو بلا هلا نالا و
 .ردقلاو ثعبلاب ناميإلا ريسفت

 . ةعامجلاو ةنسلا لهأ نم اوسيل ةيديرتاملاو ةرعاشألا

 . امهعاونأو امهانعم ؛ ليطعتلاو فيرحتلا

 اوان



 .فييكتلاو ليثمتلا ىنعم

 . هعاونأو تافصلا يف داحلإلا ريسفت

 . لبنح نب دمحأ ةمجرت

 .دامح نب ميعن ةمجرت
 . هقلخب هناحبس هللا سايق زوجي ال

 .لومشلا سايقو ليثمتلا سايق

 ` يىللا ناق
 .لامكلا ةدعاق

 . يناعملا ىلع مالكلا ةلالد
 يتلا ننعم
 . لصفمو لمجم تافصلاو ءامسألا يف تابثإلاو يفنلا
 ئ . ميقتسملا طارصلا ىنعم

 . تافضلا تايا

 . نآرقلا ثلث لدعت يهو تافصلاو ءامسألا ديحوت تنمضت صالخإلا ةروس

 . تافصلل اهتابثإو يسركلا ةيا ريسفت

 . يسركلا ىنعم
 .ولعلا عاونأ

 . نطابلاو رهاظلاو رخآلاو لوألا ىنعم

 .هتاذب ةمئاق هلل ةفص ملعلا
 . ةلزتعملا فيرعت

 . يسيرملا رشبو يكملا زيزعلا دبع ةمجرت
 . ةفسالفلا فيرعت
 .ةيردقلا فيرعت

or 
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 .قازرلا : ىلاعت هئامسأ نم

 .نيتملا يوقلا : ىلاعت هئامسأ نم

 . «ريصبلا عيمسلا وهو ءيش هلثمك سيلإ» : ىلاعت هلوق ىنعم
 .ريصبلاو عيمسلا : هئامسأ نمو « ىلاعت هلل رصبلاو عمسلا يتفص تابثإ

 . ةئيشملاو ةدارإلا يتفص تابثإ

 . ةرعاشألا فيرعت
 . ةيعرشلا ةدارإلاو ةينوكلا ةدارإلا

  .بحي نمو بحي ام نايبو هلل ةبحملا ةفص تابثإ

 . طاسقإلاو ناسحالا ىنعم

 . اَ هيبن عابتا هللا ةبحم طرش

 .دودولاو روفغلا : هللا ءامسأ نم

 . ملعلاو ةمحرلا يتفص تابثإ

 . ظيفحلاو ظفاحلا هللا ءامسأ نم

 هلل فسألاو تقملاو طخسلاو هركلاو نعللاو بضغلاو ىضرلا ةفص تابثإ

 . ىلاعت

 . «ًادّمعتم ًانمؤم لتي نمو : ةيآ نع باوجلا
 .زاجملا نم هنأ معز نم ىلع درلاو ءيجملاو نايتإلا يتفص تابثإ

 . يرشخمزلا ةمجرت

 . نيركنملا ىلع درلاو ىلاعت هلل هجولا تابثإ

 .نيركنملا ىلع درلاو ىلاعت هلل ديلا تابثإ

 .نيركنملا ىلع درلاو ىلاعت هلل نيعلا تابثإ

 . ةيؤرلاو رصبلاو عمسلا تافص تابثإ

 . ىلاعت هلل ديكلاو ركملا يتفص تابثإ

 .وفعلا هللا ءامسأ نم



 . ةزعلا ةفص تابثإ

 .ةزعلا ىنعم

 . بولسلا تافص

 يلا تعم

 .دنلا ىنعم

 . «هللا بحك مهنوّبحي» : ىنعم
 . تادامجلا حيبست ةيفيك

 . كرابتلا ىنعم

 . عنامتلا ليلد حيضوت

 .اهيلع مالكلاو شرعلا ىلع ءاوتسالا يف تايا ةعبس

 . ملع ريغب هللا ىلع لوقلا
 .لوهجم فيكلاو مولعم ءاوتسالا : كلام لوق

 . يرثوكلا دهاز دمحم ةمجرت
 .ولعلا يف هللا نأ تابثإ

 . ءامسلا يف هللا نأ تابثإ

 . ىلاعت هلل ةيعملا ةفص تابثإ

 .نيفلاخملا ىلع درلاو ىلاعت هلل مالكلا ةفص تابثإ

 . ةيبالكلا فيرعت
 . ةيماركلا فيرعت

 . لجو زع هللا مالك ةلأسم يف ةعامجلاو ةنسلا لهأ بهذم ةصالخ
 . هللا مالك نآرقلا

 .ةافنلا ىلع درلاو ةمايقلا موي مهبرل نينمؤملا ةيؤر

 . تافصلا تايا لوح ةماع ثحابم

 . تافصلا يف نآرقلا ديؤت ةنسلا

 موه



 . يزارلا نيدلا رخف ةمجرت

 . يلازغلا دماح يبأ ةمجرت

 . لجو زع هلل لوزنلا تابثإ
 . ىلاعت هلل حرفلا ةفص تابثإ

 . ىلاعت هلل كحضلا ةفص تانثإ

 . ىلاعت هلل بجعلا ةفص تابثإ

 . ىلاعت هلل مدقلاو لجرلا تابثإ

 . ىلاعت هلل ءادنلا ةفص تابثإ

 . ىلاعت هلل ةيقوفلاو ولعلا تابثإ

 . «شرعلا قوف هللاو ءءاملا قوف شرعلا» ثيدح

 . ءامسلا يف ىلاعت هللا نوكو ةيراجلا ثيدح

 . ىلاعت هلل ةيعملا ةفص تابثإ

 . ةمايقلا موي مهبرل نينمؤملا ةيؤر

 .فئاوطلا عيمج نيب طسو ةعامجلاو ةنسلا لهأ

 . ةيطسولا ىنعم
 . ةيمهجلا فيرعت

 . ةهبشملا فيرعت

 . ةيربجلا فيرعت

 . ةيردقلا فيرعت

 . اهيف قحلا بهذمو دابعلا لاعفأ

 . ةئجرملا فيرعت
 . ةيديعولا فيرعت
 ءاجرإلا ىنعم

 . ناميإلا ءامسأ باب يف قرفلا نيب طسو ةعامجلاو ةنسلا لهأ

۳٦ 



 ٠ .ةيرورحلا فيرعت ۰

 ١ كي هللا لوسر باحصأ يف قرفلا نيب طسو ةعامجلاو ةنسلا لهأ .
  7.ةضفارلا فيرعت

  64هتيعم يفاني ال ىلاعت هولع نأ نایب .

 ٩ .ةيلولحلا فيرعت

  ۷ىلاعت هلل ةيعملاو برقلا تابثإ .

  ۸.هللا مالك نع ةياكح سيلو هللا مالك نآرقلا

 ٠ مهبر فقوملا لهأ ةيؤر .

 ١ توملا دعب نوكي امم خي لوسرلا هب ربخأ امب ناميإلا بوجو .

 ٠  ۲٠۲.هباذعو ربقلا ةنتفب ناميإلا بوجو

 ٠ .روصلا يف خفنلاب ناميإلا بوجو

 ٩ .رشحلاب ناميإلا بوجو

  07.نازيملاب ناميإلا بوجو

  4ضرعلاو باسحلاب ناميإلا بوجو .

 ٠ طارصلاو ضوحلاب ناميإلا بوجو .
 ٥ اهباحصأ نايبو تاعافش ثالث ةي لوسرلل .

 ٠ اهنايبو هرشو هريخ ردقلاب ناميإلا تاجرد .

  ۲ًالوأ قلخ امهيأ ملقلاو شرعلا .

 ٤4 يقشمدلا ناليغو ينهجلا دبعم ةمجرت .

 ٥ .ردقلا عم دبعلا لاعفأ ةلأسم يف ديج مالك

  649.دابعلا لاعفأو ردقلا يف ةعامجلاو ةنسلا لهأ بهذم ةصالخ

  4.ةيربجلاو ةيردقلا :ردقلا يف اتلض ناتفئاط

 ١ صقنيو ديزي «لمعو لوق ناميإلا .

 ١ مالسإلاو ناميإلا نيب قرفلا .

 هال



۳۳ 

 مج اضل ةعابعتلاو ةنسلا لها لاو توف ةمالَس

 . ةباحصلا نيب ليضفتلا

 . ةفالخلا يف ةعامجلاو ةنسلا لهأ داقتعا

 . مهيداعي نمم نوؤربتيو تيبلا لا نوبحي ةنسلا لهأ

 نينمؤملا تاهمأ ةَ هللا لوسر جاوزأ نولوتي ةنسلا لهأ
 . ةباحصلا نيب رجش اميف ضوخلا نع ةنسلا لهأ كاسمإ

 ' ءايلوألا تامارك قيدصت ةعامجلاو ةنسلا لهأ لوصأ نم

 . ةفسالفلا فيرعت

 .ًارهاظو ًانطاب اهب يبنلا راثآ عابتا : ةعامجلاو ةنسلا لهأ ةقيرط

 ىلع نوربصيو ركنملا نع نوهنيو فورعملاب نورمأي ةعامجلاو ةنسلا لهأ
 . ءالبلا

 .قالخألا مراكمب نوقلختي ةعامجلاو ةنسلا لهأ

 . ةقرف نيعبسو ثالث ىلع ةمألا هذه قارتفا

 . نوددجملاو ديدجتلا

 .ديحوتلا عاونأ يف لصف
 . ةقرفلاو ةعامجلا يف لصف

 .ةاداعملاو ةالاوملا يف لصف

 .هللا لزنأ امب مكحلا يف لصف

 . ةمئألا ىلع جورخلا مدع يف لصف

 . قاثيملا يف لصف
 ر ينءلام
 .ةعاسلا طارشأ يف لصف

 .رانلاو ةنجلا يف لصف

 . ةنسلاو باتكلا صوصنل ميلستلاو مالكلا مذ يف لصف

 مهم



 . ةماعلا سراهفلا

 . ةينارقلا تايآلا سرهف

 .راثآلاو ثيداحألا سرهف

 . قرفلا سرهف
 . مهل مجرتملا مالعألا سرهف

 . ةيئاجهلا فورحلا بسح ةبترم عجارملاو رداصملا
 . تاعوضوملا سرهف
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